
 

  ةِ الَ قَ مَ ـال رُ صَ تَ خْ ـمُ 
 فِ ن الزَّيْ مِ َحْوَل بـََياِن الرَّازِِحيِّ َوَما ِفيِه 

  ةِ الَ هَ جَ ـالوَ  انِ غَ الرَّوَ وَ 
  :هِ ــيِّ طَ وبِ 

  ةٌ فَ قْـ وَ وَ  يهٌ بِ نْ تَـ  -هللاُ  هُ قَ فـَّ وَ - اممَ اإلِ د مَّ حمَُ  خِ يْ ع الشَّ مَ وَ 
  :وخباتـمتها

  يمٍ لِ ال سَ ٍم وَ ـالِ سَ بِ  سَ يْ لَ 
  يُّ مِ الِ  السَّ ِينُّ مَ اليَ  يهِ فِ الِ خَ ـمُ وَ  يِّ حِ ازِ الرَّ  نعَ  هُ الَ ا قَ مَ 

  )احللقة األوىل(
  :بقلـم

  نزار بن هاشم العبَّاس
  خّرِيج اجلامعة اإلسالميَّة باملدينة النَّبويَّة

  واملشرف على موقع راية السَّلف بالسُّودان



٢ 

 

  بسم هللا الرمحن الرحيم
  .نبيه حممد وآله أمجعني احلمد Z رب العاملني، والصالة والسالم على

أما بعد؛ فإنَّه من قبل أكثر من ستة أشهر يسَّر هللا تعاىل أن أنبِّه على أقواٍل وكلماٍت للمدعو علي     
خاَلَف فيها احلقَّ ) اعتذاٌر وتنبيٌه مهمٌّ : (من خالل أوراٍق أو ورقٍة بعنوان -هداه هللا-الرازحي اليمين 

الدافع لذلك النصح والتحذير من أمثال هذه  -حبمد هللا-كان والصواب حني زيارته السودان، و 
إن شاء -املخالفات اليت ال متتُّ إىل احلقِّ ِبِصَلٍة صيانًة للشباب من االحنراف عن جادَّة الدعوة السلفية 

ٍة وكنُت قد وعدُت بالتعليق على ذلك التنبيه ألنَّ البعض قد حيتاج إىل مزيد إيضاٍح أو ال يدرك بدقَّ  -هللا
  .حمل املؤاخذة واخلطأ وإْن استوعب ذلك بالعموم إن كان مريداً للحقِّ والصواب

بدل اإلقرار مبا ُأِخَذ عليه وانُتِقَد والرجوع إىل احلقِّ  -أصلحه هللا تعاىل- فما كان من علي الرازحي     
ْن أْخَرَج لألسف بياناً جائراً Z سبحانه وبياناً للحقائق نصحاً لنفسه أوالً مث للشباب املسلم السلفي إال أ

طأ واخللل حتت أنواٍع من التمويه واملكابرة واإلصرار على اخلباالفرتاء واجلهل والزَّيف والِكرب مأله 
  .وزخاريف األقاويل كما سرتاه أيها القاريء وتقف عليه قريباً حبول هللا تعاىل وتوفيقه

ليق املوعود به بأمور قدَّرها هللا تعاىل منها االنشغاُل بكتابة مث أراد هللا تعاىل أن ُأْصَرَف عن ذلك التع    
ملسيس احلاجة إليها ) إعالم األُمَّة بأنَّ حكم املظاهرات والثورات احلرمة(ما يسَّر هللا إخراجه من رسالة 

قريبة املاضية يف الفرتة ال -وفَّقه هللا تعاىل وجزاه خرياً -عندنا يف السودان مث أوقفين أحُد اإلخوة الليبيني 
يدافع فيه عن بـََلِديِّه علي  -وفَّقه هللا-على مقطٍع صوّيتٍ للشيخ عثمان بن عبد هللا الساملي اليمين 

على  - أحسبه وهللا حسيبه-ور الرازحي فيما ُأِخَذ عليه؛ ذلك ألنَّ بعض الشباب اللييب السلفي الغي
) ِلَما ُأِخَذ عليه من املؤاخذات( علي الرازحي هذه الدعوة السلفية عاَرَض أو ماَنَع أو تكلَّم يف صفاء

  .حىت ال حيضر إىل ليبيا لدروس أو حماضرات
داَفَع الشيخ عثمان الساملي عن الرازحي وزكَّاه ومل يكتف بذلك بل تعرَّى عن األدب العلمي : أقول    

  !!ا سرتاهمبوغريَه  وغَمَزه والقويل ورمى كاتب هذه السطور
ليَّ أن أمجع شتات مشلي مستعيناً باZ وحده ذبَّاً إن شاء هللا عن هذه الدعوة السلفية فكان واجباً ع    

النقية وأهلها ليكون اجلميع على بيِّنٍة من األمر يف شأن هذا الرازحي خاصًَّة أهل بلده اليمن ومن اغرتَّ به 
  :فيسَّر هللا هذه الكتابة. وبدفاع الساملي عنه يف بالد املسلمني األخرى
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  ةِ الَ قَ مَ ـال رُ صَ تَ خْ ـمُ «
  »ةِ الَ هَ جَ ـالوَ  انِ غَ الرَّوَ وَ  فِ ن الزَّيْ مِ َحْوَل بـََياِن الرَّازِِحيِّ َوَما ِفيِه 
  :هِ ــيِّ طَ وبِ 

  »ةٌ فَ قْـ وَ وَ  يهٌ بِ نْ تَـ  -هللاُ  هُ قَ فـَّ وَ - اممَ اإلِ د مَّ حمَُ  خِ يْ ع الشَّ مَ وَ «
  :وخبامتتها

  »يُّ مِ الِ  السَّ ِينُّ مَ اليَ  يهِ فِ الِ خَ ـمُ وَ  يِّ حِ ازِ ن الرَّ عَ  هُ الَ ا قَ يٍم مَ لِ ال سَ ٍم وَ ـالِ سَ بِ  سَ يْ لَ «
  

راجياً من هللا وحده القبول وأن جيعلها كاشفًة للحقِّ واحلقائق وأن يهدي �ا من شاء من عباده إنَّه هو 
  .احليُّ القيُّوم
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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  ةِ الَ قَ مَ ـال رُ صَ تَ خْ ـمُ 
  ةِ الَ هَ جَ ـالوَ  انِ غَ الرَّوَ وَ  فِ ن الزَّيْ مِ الرَّازِِحيِّ َوَما ِفيِه  َحْوَل بـََيانِ 

  .احلمد Z رب العاملني، والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وأتباعه أمجعني
أما بعد؛ فَقْبل الشروع يف أسطر خمتَصر املقالة هذه وفقكم هللا تعاىل أيها القراء لكل خٍري وسداٍد     
  د أن أشَري إىل أمرين؛الب

أمٌر ذايتٌّ  -هداه هللا-أنَّه ليس بيين أنا كاتب هذه األسطر وبني املدعو علي الرازحي اليمين : أوهلما •    
وال شخصيٌّ حيملين على الكتابة عليه وتتبُّعه؛ وإمنَّا هي أقواٌل قاهلا وصرَّح �ا بنفسه ونُِقَلت عنه بطالٍب 

تعاىل خاَلَف فيها احلقَّ والصواب واملنهج العلمي واألديب، وإين ألرجو من هللا أال رجاٍل ثقاٍت إن شاء هللا 
إال على ضوء ميزان الكتاب والسنة ومنهج السلف  -وعن غريه- ينتصر له من ينتصر وعنه يدافع 

ولنعلم !! الدينالصاحل بعيداً عن الُقْطرِيَّة واجلهويَّة والصيت والتزكية فإنَّ ذلك والعياذة باZ من حواِلق 
أنَّ رجالً جاء إىل النيب  ثـََبتأنَّ الـُمزَكَّى حقيقًة من زكَّاه هللاُ ووفَّقه وحده سبحانه فاستقام على دينه، وقد 

صلى هللا -يا رسول هللا إنَّ محدي زين وإنَّ ذمِّي شني، فقال له النيب : فقال له - صلى هللا عليه وسلم- 
  .]صحيح الرتمذي[ »ذاك هللا عزَّ وجل«: -عليه وسلم

ورد ما خيالفه وأهله من  - Z-فعلينا مجيعاً بيان احلق واالنتصار له وألهله والنصح الصادق يف ذلك     
األخطاء واملخالفات اليت تظهر وتقع من أصحا�ا يف ساحة الدعوة إىل هللا تعاىل حىت ال ينسب إىل 

يُن ((اإلسالم ودعوته ما ليس منه    )).اخلَاِلصَأَال ِ©ِ الدِّ
صلَّى - فإذا رجع املنصوُح واملُبيَّنة له أخطاؤه عن أخطائه وُنِصَر الظاملُ واملظلوم بشرع هللا فقد قال     

، مظلوماً  كان إذا أنصُره ِهللا، رسولَ  يا: رجلٌ  فقال. مظلوماً  أو ظاملًا أخاك انصر«: -هللا عليه وسلَّم
صرنا ] البخاري[ »نصُره ذلك فإنَّ  الظلمِ  من متنُعه أو حتِجُزه،: قال أنصُره؟ كيف اً ظامل كان إذا أفرأيتَ 

مجيعاً بفضل هللا على بيضاء نقيَّة وعلى جادَّ®ا ِسْرنَا حىت نلقى هللا تعاىل وأصَلح هللا ذات بيننا وأصَلح 
صلَّى هللا عليه - بالنا ونـَعََّمنا حبالوة اإلميان باZ واإلخاء فيه ألننا اجتمعنا على دين هللا اخلالص، قال 

 أحبَّ  وَمن سوامها، مما إليه أحبَّ  ورسولُه هللاُ  كان َمن: اإلميانِ  حالوةَ  وَجد فيه كنَّ  َمن الثٌ ث«: - وسلَّم
 »النارِ  يف يُلقى أن َيكَرهُ  كما هللاُ  أنَقذه إذ بعد الكفرِ  يف يعودَ  أن َيكَرهُ  وَمن Zِ، إال ِحيبُّه ال عبًدا

  ].البخاري[
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ذا متادى املخطيء يف خطئه وخالفه وكابـََر عليه ومل يعدم من مدافٍع أو مؤيٍِّد جبهٍل أو علٍم حبامل أمَّا إ    
هوى أو عصبيَّة أو قبليَّة أو ُقْطريَّة أو عنصريَّة، ومن قام له وللخلق ناصحاً وللحقِّ مبيِّناً ومدافعاً عوِرَض 

فإنَّ الشرَّ !!! ال وجٍه من حقٍّ أو علٍم أو إنصافٍ بإعراض املخطيء واملخاِلف واملدافع عنه املؤيِّد له ب
، وحيلُّ �ا التمزُّق والتفرُّق والفساد سيحلُّ �ذه األمة اإلسالمية فضًال عن ساحة الدعوة ودعا®ا

والضعف واهلوان، وتسوء بالشك وال ريب ذات بينها وبني الدعاة إىل هللا تعاىل وطالب العلم حىت لو  
  !!!ملنهج السلفي والدعوة إليهكانوا على جادَّة ا

ا البنيِ  ذاتِ  وسوء إيَّاُكم«: قوله - صلَّى هللا عليه وسلَّم- وقد صحَّ عن النيب      صحيح [ »احلاِلقةُ  فإ¶َّ
  .]صحيح األدب املفرد[ »لكْن َحتِْلُق الدِّينَ َحتِْلُق الشَّْعَر، و : ال َأُقوُل َلُكمْ «: ، ويف روايةٍ ]الرتمذي

أن ننتبه وحنذر بتحكيم شرع هللا فينا ونصوصه بعيداً عن اجلهل والنعرات واألهواء لتجتمع  فعلينا مجيعاً 
  !!كلمتنا وتقوى شوكتنا بالنصح للحق ال بالسكوت عن احلق

يًعا ا©َِّ  ِحبَْبلِ  َواْعَتِصُموا((      قـُُلوِبُكمْ  بـَْنيَ  فَأَلَّفَ  ْعَداءً أَ  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  ا©َِّ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا تـََفرَُّقوا َوَال  مجَِ
َها فَأَنـَْقذَُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلى وَُكْنُتمْ  ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتمْ  ُ  َكَذِلكَ  ِمنـْ  َلَعلَُّكمْ  آيَاتِهِ  َلُكمْ  ا©َُّ  يـُبَـنيِّ
  عليه؛)) تـَْهَتُدونَ 

أنَّ َمن  - وفَّقكم هللا تعاىل- عليكم أيها القرَّاء أن تعلموا : ا مرَّ وتقرَّرفإنَّ ثاين األمرين تأكيداً مل •    
أعَلَن للرازحي دورَته بالسُّودان هو موقع راية السَّلف بالسُّودان الذي يسََّر هللا يل اإلشراف عليه بعد أن 

قام بإجراءات  وَمن )انظر يف اعتذار وتنبيه مهم باملوقع(زكَّاه لنا أحُد الفضالء حبسب ما عرف عنه 
له باخلرطوم مسكنه وسفره مرًَّة أخرى إىل بورتسودان شرق السودان ورتَّبوا له  يَّأسفره واستقباله وه

غفر - هم إخوان وطالب وتالميذ نزار كاتب هذه السطور ) برناجمه الدعوي( - يف بورتسودان- هنالك 
الشباب (و) أنتم بضاعيت: (الرازحي مادحاً مثنياً  والذين قال فيهم - هللا يل وهلم وثبَّتين وإياهم على دينه

بإرشاٍد - وما قام أولئك الشباب واألبناء والطالب �ذا الدَّور جتاه الرازحي ودورته )!!! يف اخلرطوم أكثر
إال حرصاً على الدعوة السلفية وعلومها والدعوة  - وتوجيٍه مين حلُسن أد�م معي وظنِّهم يف وفَّقهم هللا

سودان وغريها هكذا أحسبهم وهللا حسيبهم وال أزكي على هللا أحداً، وراِجع ما كتبه أولئك إليها يف ال
يف بيان هذا احلق والدَّور الكبري جتاه هذا الرازحي -أيها القاريء  -جزاهم هللا خرياً - الشباب والطالب 
  .باملوقع) البيان عما يف بيان الرازحي من الكذب والبهتان: (بعنوان - أصلحه هللا ودورته
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هذا ذكرتُه وأشرُت إليه للتأكيد أنَّه ليس بيين وإخواين طالب العلم بالسودان وبني علي الرازحي أمٌر     
شخصيٌّ ذايتٌّ وإال فما الدافع واحلامل يل وهلم للقيام مبا مرَّ ذكره من املوقف اجلميل الطيِّب منه حني 

  !!زيارته السُّودان؟
إن شاء هللا تعاىل جتاه أقواله وأخطائه املثَبَتة عليه، وحنن واحلمد Z وبفضله  وإمنَّا هو موقٌف شرعيٌّ     

وحده علينا نفرح بالسلفيني ودعو®م الصافية يف كلِّ الدنيا يف السُّودان وغريها، ونفرح بقدوم السُّينِّ 
ديناً القيام حبقِّه ورعايته  ونرى واجباً علينا!! الصادق الصَّايف على بالدنا وتطيب خواطُرنا وِهللا كلَّ طيبٍ 

نربط من ) راية السَّلف بالسُّودان(واحلمد Z يسََّر هللا لنا هذا املوقع . ألجل هذه الدعوة السلفيَّة املباركة
اسخني وطال�م، بل أنا أنصح شباب خالله األمَّة اإلسالمية وشبا�ا بالدعوة السلفيَّة وعلمائها الر 

عن دائرة السُّودان الدعويَّة ملا فيها من اخللل والغبش واملخاَلفة للدعوة السلفيَّة السُّودان خاصًَّة بالبعد 
الصافية النقيَّة واالرتباط بعلمائنا السلفيِّني وطال�م الراسخني باململكة العربيَّة السُّعوديَّة وغريها، وأرى 

) راية السَّلف(لنظر ا¼رَّد هلذا املوقع السلفي ومبجرَّد ا. أنَّه ال تربؤ الذمَّة وِهللا إال بذلك ألنَّ األمر دين
  .يقف كلُّ ناظٍر إن شاء هللا تعاىل على هذا األمر وهذه احلقيقة

للكالم ... ويف نفس الوقت جعلوا هذه نقاطاً «: يف بيانه بياناً عن نفسه –هداه هللا-فقول الرازحي     
أبـَْعد !! »للدعوة يف بلدك مل يطب لك خاطرلكن إذا مسعَت بقدوم السين «: ، وقوله فيه أيضاً »فينا

لكنَّه الكرب واملكابرة عن قبول املناصحة واالفرتاء !! وأجرد وِهللا الذي يسمع ويرى عن كلِّ حقيقٍة وَأَدب
 الناس أدركَ  مما إنَّ «: -صلَّى هللا عليه وسلَّم-على األبرياء فإنَّه من مل يستِح فليس عليه من سبيل، قال 

فكيف إذا انضمَّ إىل عدم احلياء ] البخاري[ »شئتَ  ما فاصنعْ  تستحِ  ملْ  إذا: األوىل نبوةِ ال كالمِ  من
الكذُب الواضح والتمويه كما سرتاه أيها القاريء بعد قليل إن شاء هللا تعاىل من هذا الرازحي فإنَّه ماهٌر 

  .واحلمد Z!! يف ذلك الصنيع لكن هللا تعاىل ليس بغافلٍ 
اإلخوة والطالب بالسُّودان وغريها على ما قاموا به جتاهي من  -بعد هللا تعاىل- شكُر وإين هاهنا أل    

البيان عما يف بيان الرازحي من (الذبِّ والدفع باحلق إن شاء هللا تعاىل من خالل كتابتهم ذلك البيان 
 وحده من بعض يف كشف حقيقة الرازحي، وما سطروه باملوقع أيضاً مما يسَّره هللا يل) الكذب والبهتان

األعمال الدعوية وأنا أعرتف مبا فيها من التقصري والضعف فإنَّ الواجب وِهللا ألعظم من ذلك لكينِّ 
كل شيٍء بَقَدر حىت «: -صلَّى هللا عليه وسلَّم- أسعى مبا أستطيعه ويسَّره هللا يل ويطلقين فيه، فقد قال 

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امريٍء ما «: مد القائل، وصلَّى هللا على نبيِّنا حم]مسلم[ »العجز والكيس
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، فجزاهم هللا عين خري اجلزاء وذبَّ عنهم يف الدارين واستعَمَلنا يف طاعته ونصرة دينه ]البخاري[ »نوى
  .إنَّه ويلُّ ذلك والقادر عليه

 فِ ن الزَّيْ مِ َياِن الرَّازِِحيِّ َوَما ِفيِه َحْوَل بَـ  ةِ الَ قَ مَ ـال رُ صَ تَ خْ ـمُ (مث إليكم وبني يديكم إن شاء هللا تعاىل     
أذكر فيه أقوال الرازحي وجمازفاته، مث أعقبها حبول هللا وقوَّته وفضله بالنقد والبيان ) ةِ الَ هَ جَ ـالوَ  انِ غَ الرَّوَ وَ 

  .وباZ وحده التوفيق والسَّداد!! والكشف عما فيها من اخلطأ واخللل
أما بالنسبة ملا «: -املكذوب املقلوب- دعو علي احلليب يف ختام بيانه قال الرازحي يف شأن امل) ١(    

 ن شاء هللا تعاىل مع غريها ويظهرنقلته من بعض دروسي متعلقاً باحلليب فستنزل دروس املختصر إ
  .»للسامع ما قلته جلياً وكالمي واضح يف بيان سوء طريقة احلليب وتبديع أهل العلم له

  :قفأقول وباZ التوفي    
ملا كان ما قاله الرازحي يف شأن علي احلليب وما أصَّله يف جوابه أو كالمه عنه كاشفاً بكلِّ وضوٍح  -١

خَتَم به !! عما عليه الرازحي من اجلهل وعدم الوضوح ومياعته وخطر مذهبه ملن قرأ كالمه ووَقَف عليه
طرد وأكثـََر بال جدوى يف كالمه عن احلليب البيان والكالم يف بيانه املزعوم وأْوَجز ومل يستطرد فيه كما است

  !!-وفَّقهم هللا- يف الشريط املسجَّل عليه بصوته بالسُّودان وكذا ما سجَّله عليه اإلخوة بتونس 
احلليب ويصرفهم عنه كمأخٍذ  د أن يسرت عن القرَّاء ما قاله يف أمرفأراد علي الرازحي ولألسف الشدي    

البه من ذات قوله حىت ال ينكشف حاله للناس فيحذروا منه ويقفوا على خطري أَخَذه عليه نزار هذا وط
وإمنَّا هو جمرَّد مقلٍِّد  - أعين باب الردود العلمية وما يتعلَّق �ا- عدم رسوخه وهواه وجهله يف هذا الباب 

ن املكر ألحد شيوخه يف هذا الشأن ليس إال كما سيأيت يف حينه إن شاء هللا تعاىل، فقام أوًَّال بنوٍع م
  :باآليت -ويـُتَـَقزَّز منه-والتلبيس والكذب الذي ُيسَتَحى 

  .إنكار معرفته بنزار هذا مطلقاً . أ    
إخل كما ... ، وأنَّه صاحب صيٍت جيري خلف السمعة!!تشويه نزار هذا وصورته ومنهجه ودعوته. ب    

  .سيأيت
م متحزِّ . ج     م على طريقة املبتدعة تشويه صورة إخوان وطالب وتالميذ نزار، وأ¶َّ قد علَّقهم «بة وأ¶َّ

ليسقط �وى !! »به وال يعرفون إال قوله على طريقٍة رأيناها يف بعض من ينسبهم العلماء إىل البدع
م ال علم هلم وال أمانة وال خلق  حبسب ما (الرازحي وِكربه وعناده وكذبه كالم نزار وطالبه فيه باحلق أل¶َّ

خاصَّة كالمه يف احلليب ) نه وأراد مبكٍر وافرتاٍء أن يسوق قرَّاءه ومقلِّديه وحيملهم عليهقرَّره الرازحي يف بيا
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َعِلَم بوضوٍح مدى اجلهل والتناقض وفساد القول الذي عليه  مبتديءٍ  طالب علٍم سلفيٍّ  الذي إذا مسعه
  .هذا الرازحي يف قضية احلليب وتالعبه على سامعيه وحتايله عليهم

رازحي اإليهاَم والتلبيس املاكر على القراء بأنَّ ما نُِقَل عنه يف قضية احلليب وثـُبَِّت عليه فيه حاول ال .د    
 وسي متعلقاً باحلليب فستنزل دروسأما بالنسبة ملا نقلته من بعض در «: بٌرت أو ®مٌة أو عدم جتليةٍ 

واضح يف بيان سوء طريقة  للسامع ما قلته جلياً وكالمي ن شاء هللا تعاىل مع غريها ويظهراملختصر إ
ه!!! »احلليب وتبديع أهل العلم له   .!فسبحان هللا العظيم !مع أنَّ النقل عنه ما هو إال من كالمه بنصِّ

مل يذكر يف بيانه هذا كلَّ ما أخذته عليه من من املؤاخذات واألخطاء بل اكتفى منها ببعضها ال . هـ    
  !!باطل ولو بالكذبولكن ليدافع عن نفسه بال )١(للحق مطلقاً 

اليت مل ينقل منها الرازحي يف بيانه ما ) يف تنبيهي واعتذاري للمسلمني(فهذه أيها القاريء نقاط التنبيه     
  .يدينه ويكشف عن حقيقته

 بسم هللا الرمحن الرحيم[

  اعتذاٌر وتنبيٌه مهمٌ 

  احلمد Z رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني وصحبه أمجعني

أما بعد؛ فهذه بعض ملحوظاٍت ومؤاخذات ُأِخَذت على املدعو علي بن أمحد بن حسن الرازحي     
أثناء زيارته السودان، منها ما هو مسجٌَّل عليه بصوته ومنها ما قاله لبعض اإلخوة  -أصلحه هللا- اليمين 

ذير منه ألنه مبسلكه هذا ما محََلين على ُنصح اإلخوة بالبعد عن الرجل والتح - وفقهم هللا-السلفيني 
سيفسد الدعوة السلفية ويطمس معاملها مع التمييع والتشويش والتلبيس على شباب األمة فمثله ينبغي 
أال يتوىل تدريس الشباب وتعليمهم ألنه غري راسٍخ يف العلم وختفى عليه بعض أصول الدعوة السلفية أو 

 وَهللا أسأل أن يهدينا وإيَّاه للحق.  ربِّ العاملنييعرفها وحييد عنها لغرٍض يف نفسه ال خيفى على هللا
والصواب، وأعتذُر كلَّ االعتذار عن نفسي وسائر إخواين القائمني على موقع راية السلف بالسودان عن 

يف أمره حيث زكَّاه لنا من حيث اجلملة  -وفقه هللا-اإلعالن له ولدورته خلفاء حاله على من استشرناه 
  .ونسأل هللا أن يغفر لنا ويرمحنا وهو خري الرامحني)) مبا علمناوما شهدنا إال ((

أنتم الشباب األساس متشوا املساجد وتدرسوا اآلن مثًال ثالثون : -أصلحه هللا- قال الرازحي ) ١(    
أي شخص يدعو يأيت بواحد يصري العدد كم ستني الستون يضاعفوا اجلهد يصري العدد كم يصري الناس  

                                                 

  .ألنَّ منها ما يـُْثِبت عليه الكذب واملراوغة والبعد عن الصدق) ١(
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جلسة يف [ !!!وا يف املنهج إال بعد أن تطمئنوا للشخص تأخذوه بعيداً وتبينوا له املنهجكثري وال تتكلم
  .]اخلرطوم

وال يتلمس طالب العلم األشياء اليت تثري اخلالفات مثل مسألة احلليب ما يف داعي ألنك : وقال) ٢(    
بدعة غلط رأي الشيخ فالن  تنتصر للحليب هاهنا وتقيم راية ما هلا أصل ما ينصر �ا سنة وال يقمع �ا

 وأنا أرى الرأي الفالين خالص صار إخوانك على هذا أقول أنا معهم يف هذا الباب بارك هللا فيكم نقيم
الدرس [دعوتنا وجنمع كلمتنا واحلمد Z ما عنده كتب نرجع إليها وال قواعد وال آثار وهكذا يف الدعوة 

  ].الرابع يف املصطلح

ة احلليب صار الناس يضربون من خارج اليمن تونس سودان ليبيا اجلزائر قليل، اآلن فتن: قال) ٣(    
ما معه كتب مراجع حىت أختلف أنا وأنت يف علي ! طيب احلليب ما معه دعوة، دعوة ما يف، معه طالب؟

احلليب وتعملِّي نصف ساعة الشيخ علي احلليب قال يف تطويح املصاحل فالن قال يف تطويح ما أدري أيش 
هذا الكتاب مرجع ! ل ما معه دعوة التأثر شهرة ألنه من تالميذ الشيخ األلباين هل تعرف له مرجعًا؟رج

ال بد أن تتبع حتقيقاته أي تربيراته أقول علي احلليب قال األصل يف أي حمقق أنا أو غريي األصل يف قول 
ن عندك قدرة وتقوم لك السلف تعليق قد تقبله أو ترده تصحيح وتضعيف قد توافقه أو ختالفه إن كا

قضية علي احلليب من فالن إىل فالن واتصاالت وطلعت فراغ فراغ ال أنصح املتاثر باحلليب أن ينتصر له 
 أقولما أنصحه �ذا ألنه ما يف شيء تنتصر به له ال تدريس ال دعوة ال مركز ال دعوة يف اخلارج أثر 

خالص أنا ما  علم واآلخر سكتهنالك جمرد قواعد اختلف فيها بدعه بعض أهل ال )أن(
 Z أدخل يف املزامحة أنا طالب أيش القضية احلليب سئلت عنه بدعه الشيخ ربيع فالن فالن ال احلمد

مايف داعي أسأل عن احلجوري وعن زيد وعن عمر احلجوري يف دعوة لذلك حصل خالف أخذ ورد ألنه 
 رغم أنه على باطل لكن الباطل يفضحه يفيف دار الشيخ مقبل ويف كرسي الشيخ مقبل فأخذ صوالت بال

اضمحالل مثل اآلخر ال تشغل نفسك مبا ليس من وراءه طائل وترتك طلب العلم الشرعي الذي أنت 
مفتقر إىل أدىن فائدة فيه طيب خالص معانا نصف ساعة فالن قال وأنا قلت وأنت مفتقر إىل درس 

س معىن هذا عدم االهتمام بتعريف طريق البدع ال مسائل فقهية تدرسو¶ا وخترجون منها خبري وبركة ولي
قلت لك تعرف ذلك بنفسك عّرفك العلماء ضاقت عليك املضايق نظرت لسري العلماء الربانيني الذين 
ما هلم حزبيات ال للجماعات وال للجمعيات وال إىل بالوي ليس بالتقليل من باب األخذ خبرب الثقة هذا 

  .]نفس املرجع[معمول به يف الشرع 
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  ].جملس يف اخلرطوم[ !!!يف كثري من الشباب يف اليمن تركوا الدعوة بسبب الردود: قال )٤(    

يف اليمن يدخل الشباب أي مسجد يدعو حىت مساجد الشيعة يدخلوا ويدرسوا ندخل أي : قال )٥(    
  ].املرجع السابق[مسجد صوفية إخوان أنتم ادعوا أي شخص 

 اع األخرية حول اجلمعيات نقلت يل باملعىن وفهمت وأرى أن ال تنشغلو فتوى الشيخ ربي: قال) ٦(    
  ].املرجع السابق[مبثل هذه األمور وانشغلوا بالعلم 

ليست من البدع وإذا : - اليت يفعلها وميطها وحيرك رأسه ويشري بيديه-قال يف القراءة امللحنة ) ٧(    
  ].املرجع السابق[اجتنبت يف اخلطب يكون ذلك جيداً 

منهج الشيخ مقبل إنه ما كان يتكلم يف الذين انشقوا عن الدعوة السلفية إال يف جمالس : قال) ٨(    
خاصة ال يتكلم يف ا¼الس العامة أنتم ال تتكلموا يف أنصار السنة واجلمعية يف جمالس عامة حذروا من 

  ].جملس يف بورتسودان[اإلخوان والصوفية 

  ].جملس يف اخلرطوم[زي حلبة مصارعة ردود  الشيخ نزار عاملها: قال) ٩(    

يف السودان إنتو ليش الدعوة عندكم ضعيفة ألنه الشيخ نزار كالمه كله ردود ردود كثرية : قال) ١٠(    
  ].املرجع السابق[فلو جعل الشيخ الردود بسيطة وقليلة وعلقها إيش يصري الدعوة أقوى والناس أكثر 

يخ نزار ما يشتغل بالردود ويشتغل بالدعوة وجيمع الناس ويكون الرد أريد أن أقول للش: قال) ١١(    
  ].املرجع السابق[عبارة عن سطر أو سطرين 

  ].املرجع السابق[الشباب حمتاجون لشخص جيمعهم يف السودان للدعوة : قال )١٢(    

حىت يرتبط  إن من أسباب ضعف الدعوة يف السودان أنكم ال تظهرون الدعوة السلفية: وقال) ١٣(    
  ].املرجع السابق[بكم الناس 

: ، وقال"إن الشيخ مقبل مل تطب نفسه أن يتكلم يف مصطفى العدوي إىل أن مات: "قوله) ١٤(    
  ].يف بورسودان )٢(جلسة خاصة" [ليس إخوانياً لكنه عنده تأثٌر باإلخوان"

هؤالء أصحاب دعوة : ان؛ قالملا ألقى كلمة مبسجد تابع للجمعية فيه تدريس وإقراء للغلم) ١٥(    
  ].يف مدينة بورسودان[البد أنتم تنشطون ) عندهم دعوة(

                                                 

إذا رأى  - وإن كانت خاصة �م- إنَّ اجللسات وا¼الس اليت فيها طالب علٍم ومبتِدأة : تنبيه مهم )٢( 
فاسدة ملنهج قائليها وتتضمَّن شراً وخطراً وجهاالٍت وأ¶ا  الناقد خطر ما فيها من أقواٍل دالٍَّة على أصول
 .خذ �ا أصحاُ�ا ويـُْنتَـَقدونقد ُتذاع وتـُْنَشر ويتعدَّى شرُّها وضررُها فإنَّه يؤا
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اآلن إذا نظرنا إىل طرق بعض الغالة أيش يفعلون ينظر إىل جانب كيف يتعامل مع أهل : قال) ١٦(    
البدع إذا قدر هللا عليك ومر شخص مبتدع وأنت تعتقد أنه مبتدع وأنت سين تعتقد أنه حزيب وأنت 

فإيش يفعل األخ ليحفظ !! متمسك ومّر على الناس سلَّم أنت متد يدك سالم عليكم إذاً أنت مبتدع
] شخص من الطالب رفع يده للمداخلة!! [هذا منهج سلف؟!!! سنيته إذا أقبل املبتدع يهرب يهرب

أمر لَّك قضية حيصلَّك اصرب اصرب ليس منهج السلف مبا أنك تبغضه تبغض بدعته هكذا إن جئت حيص
أعرض [إحراج كل شيء يؤثر على الدعوة لو فعلته وآخر يقول لو سلَّم عليه يعرض يء يعين طار 

جاء شخص ] ضحك الرازحي[كيف هذا وهناك أطم من هذا عندنا يف اليمن ] الرازحي بوجهه وعبس
] أمامهج الذي رْ رفع الرازحي رجله فوق الدُّ [أخ فاضل سين لكن الثاين يبدعه جاء يسلم فرفع له كذا 

رفع له رجله هذا من أتباع احلجوري طيب رفع له رجله يعين سلِّم اآلن هذا بارك هللا فيكم يعين بني 
أمرين بني طائفة التمييع والتحزب وطائفة الغالة واالحنراف ال تتكلف إذا ورد الدليل بشيء دا عمل به 

ف يتعامل العلماء مع هذه القضية إذا كان األمر فيه سعة بسعته األمر استعجم عليك ارجع للعلماء كي
الدرس الرابع يف [العلماء الربانيني الذين شهد هلم األمة بالعلم مع قضية كذا مع مسألة كذا كذا 

  ].املصطلح

ومنار مالسي هذا قد طرده فضيلة الشيخ العالمة [أبو عبد هللا منار عنده علم : قال يف جملس )١٧(    
من دماج لسوء منهجه وفساده والرازحي يعرف ذلك، وهو يف  -رمحه هللا- مقبل بن هادي الوادعي 

  ].يأوي جمموعًة من املنحرفني) كسال(شرق السودان 

ال، : "نتصل عليه؟ قال: وقيل له. مع أنَّه يعرف حال منار" خلِّي منار يأيت جنلس معه: "قوله) ١٨(    
  ].مناقشة مع تكفريي" [خلُّوه يأيت

بعد أن بني له أن إمام املسجد الذي سلم عليه منتٍم جلماعة خمتار بدري قال ألحد اإلخوة ) ١٩(    
زعماً منه ألجل مصلحة –!!! لو أخربتين أنه إمام املسجد ألثنيت عليه: احلدادي اخلارجي قال الرازحي

  .-الدعوة السلفية بالسودان أل¶ا ضعيفة

أليست اجلمعيات عندكم كلها : "ملا سئل عن أصل إنشاء اجلمعيات وهل هو بدعة؟ قال )٢٠(    
  ].جلسة خاصة يف بورسودان" [حزبية؟ فلماذا تتكلمون يف هذه املسألة

  إخل]... جلسة خاصة يف بورسودان[درِّبوا أنفسكم على اخلطابة والتدريس : قال) ٢١(    
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 وَهللا أسأل أن. وستكون هنالك حبول هللا تعليقات على هذه امللحوظات وغريها لتنكشف احلقائق
  .يعصمنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن، وأن خيتم لنا بالصاحلات

  كتبه

  نزار بن هاشم العباس

  خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية

  واملشرف على موقع راية السلف بالسودان

  .انتهى املقال] هـ١٤٣٤/مجادى األول/ ٣
  

ياً على قرَّاءه احلقائقالذي أقرَّه وخ(وأما ما قاله الرازحي يف شأن احلليب        فهاكه؛) تم به بيانه معمِّ

وال يتلمس طالب العلم األشياء اليت تثري اخلالفات مثل مسألة احلليب ما «: قال الرازحي يف السودان    
يف داعي ألنك تنتصر للحليب هاهنا وتقيم راية ما هلا أصل ما ينصر �ا سنة وال يقمع �ا بدعة غلط رأي 

ا أرى الرأي الفالين خالص صار إخوانك على هذا أقول أنا معهم يف هذا الباب بارك الشيخ فالن وأن
دعوتنا وجنمع كلمتنا واحلمد Z ما عنده كتب نرجع إليها وال قواعد وال آثار وهكذا يف  هللا فيكم نقيم

اليمن  اآلن فتنة احلليب صار الناس يضربون من خارج«: ، وقال]الدرس الرابع يف املصطلح[ »لدعوةا
ما معه كتب ! تونس سودان ليبيا اجلزائر قليل، طيب احلليب ما معه دعوة، دعوة ما يف، معه طالب؟

مراجع حىت أختلف أنا وأنت يف علي احلليب وتعملِّي نصف ساعة الشيخ علي احلليب قال يف تطويح 
تالميذ الشيخ األلباين  املصاحل فالن قال يف تطويح ما أدري أيش رجل ما معه دعوة التأثر شهرة ألنه من

هذا الكتاب مرجع ال بد أن تتبع حتقيقاته أي تربيراته أقول علي احلليب قال ! هل تعرف له مرجعاً؟
األصل يف أي حمقق أنا أو غريي األصل يف قول السلف تعليق قد تقبله أو ترده تصحيح وتضعيف قد 

ليب من فالن إىل فالن واتصاالت وطلعت توافقه أو ختالفه إن كان عندك قدرة وتقوم لك قضية علي احل
فراغ فراغ ال أنصح املتاثر باحلليب أن ينتصر له ما أنصحه �ذا ألنه ما يف شيء تنتصر به له ال تدريس ال 

أقول أن هنالك جمرد قواعد اختلف فيها بدعه بعض دعوة ال مركز ال دعوة يف اخلارج أثر 
املزامحة أنا طالب أيش القضية احلليب سئلت عنه خالص أنا ما أدخل يف  أهل العلم واآلخر سكت

بدعه الشيخ ربيع فالن فالن ال احلمد Z مايف داعي أسأل عن احلجوري وعن زيد وعن عمر احلجوري 
يف دعوة لذلك حصل خالف أخذ ورد ألنه يف دار الشيخ مقبل ويف كرسي الشيخ مقبل فأخذ صوالت 
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اضمحالل مثل اآلخر ال تشغل نفسك مبا ليس من وراءه  بالرغم أنه على باطل لكن الباطل يفضحه يف
طائل وترتك طلب العلم الشرعي الذي أنت مفتقر إىل أدىن فائدة فيه طيب خالص معانا نصف ساعة 

فالن قال وأنا قلت وأنت مفتقر إىل درس مسائل فقهية تدرسو¶ا وخترجون منها خبري وبركة وليس معىن 
البدع ال قلت لك تعرف ذلك بنفسك عّرفك العلماء ضاقت عليك  هذا عدم االهتمام بتعريف طريق

املضايق نظرت لسري العلماء الربانيني الذين ما هلم حزبيات ال للجماعات وال للجمعيات وال إىل بالوي 
  ].املرجع السابق[ »رب الثقة هذا معمول به يف الشرعليس بالتقليل من باب األخذ خب

  :- وفَّقهم هللا- ي مع التونسيني وهذا تفريغ مكاملة الرازح    
عبيد هللا  إن الشيخيقول يوجد يوجد عندنا يف تونس إمام خطيب ، شيخنا بارك هللا فيك :السائل[

ينصح  )اً عبيد(ويزعم أن الشيخ ، بل اكتفى بالتحذير من أخطاءه، حسن احلليب يع عليبدِّ مل اجلابري 
  هللا فيكم؟فما جوابكم على هذا بارك ، االنتفاع من احلليبب

أنت ، أن حالكم اآلن يف تونس، مثل هذه احلال وهللا أعلم يف تونس، يا أخي بارك هللا فيكم: الرازحي
  ؟أنت من تونس، صح... من تونس

  .نعم شيخنا أنا من تونس، آيَ  :السائل
، الف فيهيعين اخل، احلليب، ما حيتمل هذه املسائل اخلالفية الفقهية الفرعية كانأقول حالكم ه :الرازحي

، كاذأو أيَّدت  أيَّدَت هذاأو  ،ذاكقلت ب مسواء قلت �ذا أ ،ما ينبين عليه من مثرة ،يعين ماذا نقول فيه
مما ليس ، أنتم ال حتاولون تدخلون املسائل اخلالفات الفرعية ال سيما الكالم هذا يف بعض الناس، طيب

اتركوا !! بزيد وعمرو ن العلم الشرعيفتشغلون أنفسكم ع، له أثر كبري يف قلوب الناس يف دعوتكم
ال  ،أقبلوا على دعوتكم، تقول يا أخي احلليب هذا رجل تكلم فيه أهل العلماحلليب خلُّوه مجلًة وتفصيًال؛ 

بالنسبة هلذه ، ضعوا هذا األمر جانباً ، وال للتنازع فيما بينكم، جتعلوا للحليب وال غريه سبباً للحقد فيكم
تعليم الناس على ما ينفع هللا به ، هللالدعوة إىل مث ادعوا إىل ، على جانب، اهلاحب، القضية العينية

  ...ا¼تمع
  ؟يعين ال ¶جره يا شيخ، من استمع للحليب واختذه شيخاً ، يعين يا شيخنا من، يعين :-مقاطعاً - السائل 
 هذه املسائل، لتآلفتسعون إىل تكوين اأنتم ، تونس أنتمأنتم اآلن بالنسبة لكم ، ال مش هكذا :الرازحي

والء ، والء وبراء عليها هناك ما يكون، تأخذون نوع من الرتاضي فيهايعين حاولوا اجلانبية  - الفرعية- 
  .وبراء على أشخاص
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  .إيه، إيه :السائل
، اليت عند األخ هذا تنظرون األشياءجتتمعون بينكم ، بينكم البنيفيما لكن أنتم كيف جتمعون  :الرازحي

  ،خصوصاً يف النصائح، ...ما اتفقواالعلماء ، آآ
  .بارك هللا فيكم شيخ، إيه :السائل
... إذا مل يكن لديكفأنت ، إذا كان تكلموا يف هذا الرجل، العلماء قد تكلموا يف هذه األمور: الرازحي

  .انتهى تفريغ املكاملة] )قطع االتصال(
  :ازفات اآلتيةات وا¼ذليه املؤاخا يف قضية احلليب عذالرازحي ه كالم: - بتوفيق هللا-فأقول     
 ةٍ تامَّ  سيصل إىل قناعةٍ  لٍ وتأمُّ  رعن قراءة تدبُّ  فضالً  جمردةٍ  عابرةٍ  ا الكالم بقراءةٍ ذهل أي قاريءٍ  إنَّ  •    

  :الرازحي وكالمه هاهنا أنَّ  -منصفٍ  إن كان باغي حقٍّ -  واضحةٍ  ونتيجةٍ 
  .كل التضارب  كل التناقض متضاربٌ   متناقضٌ ) ١(
  .كل االضطراب  أيضاً  ومضطربٌ  )٢(
  .ما استخفافٍ ـ�ا أيَّ  ن من قضية احلليب ويستخفُّ ه يهوِّ وأنَّ ) ٣(
  .اطائل من ورائه مثرة وال ها الـوأنَّ ) ٤(
  !تَ سكَ  ه البعض واآلخرعَ بها بدَّ ببس، ليس إال فيها فَ لِ تُ عن قواعد اخْ  عبارةٌ  هاـوأنَّ ) ٥(
  .ةة فرعيَّ ها مسائل فقهيَّ ـوأنَّ ) ٦(
  !لكذعلم والدعوة إىل هللا وتشغل عن ف عن الرِ صْ ها تَ ـأنَّ و ) ٧(
  !جلمع الكلمة وتوحيدها -طبعاً  حسمٍ  بال- ه جيوز فيها الرتاضي والرتضياتوأنَّ ) ٨(
  .نصف ساعة حتتاج من الوقت والعناية إال ال هاـوأنَّ ) ٩(
  !ارثَ س وتُـ مَ ْلتَ تُـ  ها من املسائل اليت تثري اخلالفات فالـأنَّ و ) ١٠(
  !فرعيٌّ  ها خالفٌ ـوأنَّ ) ١١(
  :ذاوك ،لكذسوغ له يبأي القولني من املختلفني فيها  القائل وأنَّ ) ١٢(
  !الفريقني من أصحاب القولنيأي  دَ من أيَّ ) ١٣(
  !يف قلوب الناس ودعو®م  حني الكالم بسببها يف بعض الناس كبري هلا أثر ه الوأنَّ ) ١٤(
  !!!ريبة يف باب اجلرح والتعديلجديدة غه جاء بقواعد وأصول وأنَّ ) ١٥(
  :ا كله معذوه ،التقليل مع التهوين من خطر علي احلليب وفاسد منهجه وفكره) ١٦(
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 ناهيك عن املعاين واللوازم ،وعدم الصراحة والوضوح الغموض والتمويهما حيمله كالمه من ) ١٧(
 وقبيح نتاجها بلبلة الشباب من أخطر آثارهاة لشريعة هللا تعاىل واليت فَ واآلثار السيئة الفاسدة املخالِ 

 ملِّ سَ م يُ ـلَ  إنْ - ب ومسالك التمييع مث ذبذوإيقاعهم يف حبار االضطراب والت -عن غريهم فضالً - السلفي
 ة وطال�م يف شأن قضيةالوقوع يف التيه والضياع عن احلق وإساءة الظن يف علماء السلفيَّ  - دهوح هللاُ 

  .- همذهداهم هللا وأنق- ت من شباب األمةدَ سَ فْ أَ  ت مندَ سَ فْ احلليب اليت أَ 
  :فأقول وهللا املوفق    
 العلماءو يف ركاب العلم  يسري واضحٍ  سلفيٍّ  يكفي كلَّ  ما - هداه هللا- حي الراز  اً كان يكفي عليَّ ) ١(    

 هعَ بدَّ  مبتدعٌ احلليب  :ونشراً  يقول جواباً  أنْ  - وغريه من املخالفني للمنهج السلفي وأهله- يف قضية احلليب
ء ا إن شاذه ،ار به ومبن معهمنه ومن أمثاله وعدم االغرت  رذجيب احل خطريٍ  فاسدٍ  على منهجٍ  العلماء وهو

 ماه من أقوال احلليب وفاسد منهج كرذ ي ملزيد تفصيلٍ  احتيجَ  وإنْ  ،Z يف البيان والنصح واحلمد كافٍ  هللا
 على تبديعه - حفظهم هللا- ل العلماء السلفينيمحََ  فه ومااحنرا حقيقةَ  - إن أراد تفصيالً - ل  للسائنيِّ يب

لسائلني السامعني أو الك وحتوم بذتكتفي ب ر كالم العلماء وتبديعهم له مث الذكُ ت أما أنْ  .منه يرذوالتح
من  راح ضحيتها فئامٌ ؛ وهي ليست �ينة-ن القضية و®وِّ  - مع التأصيل الفاسد-  ويسرةً  مينةً و  هنا وهناك

ي ذمن الوضوح ال صح والليس من النُّ  ا وهللاِ ذفه -هم هللاذوأهله أنق وا عن احلقعُ يِّ وضُ  ضاعواب و الشبا
من عدم -  ا الصنيعذملثل ه ويدفعه دفعاً  - هداه هللا- الرازحيَّ  حيملذي وال .ز به احلق وأهلهيتميَّ 

  :- الوضوح وقول املختصر املفيد هاهنا
 يف شأن - عليهَذ خِ أُ  ح به فيما مامبا صرَّ - ح واجلهل الفاضه من الرأي الفاسد ينطوي علي ما) ٢(    

 ي يسريذال- ه دحال شيخه ومقلَّ  ا إمنا هوذوه ،ما ®وينٍ ـمنها أيَّ  والكتابة على املخالفني و®وينه الردود
 كتبالعلى املخالفني للحق وأهله و الرد (ن ا اجلانب العظيم من الديذغري املرضية جتاه ه - على طريقته

قال  فقد -أصلحه هللا- م اإلماد بن عبد هللا الشيخ حمم الرازحي؛ عليٍّ َخ أعين شي) العلمية جيةاملنه
ه له يف كلمته يف جواب - هداه هللا- اإلمامحممد  ربيع /٢بتأريخ(، انلسودطلبة العلم بابعض ل سؤاٍل ُوجِّ
مية وشروحها وقراءة كيف يوفِّق طالب العلم بني حفظ متونه العل: ونصُّ السؤال، )هـ١٤٣٤/الثاين

وغريمها من علماء  -رمحه هللا- وكتب الشيخ األلباين  -حفظه هللا- الكتب املنهجية ككتب الشيخ ربيع 
  :فقال! السنَّة؟
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إذا أنت تطلب العلم على يد عامل فخذ بالتوجيهات يف التدرج يف طلب العلم ويف البدء باألهم «    
  ذه ال حيتاج إىل اإلكثار من القراءة فيها حبيث تأخذ وقتاً فاألهم حسب ما يوجهك، فالكتب املنهجية ه

 يتعلم واحد اللغة... ما يتعلق بكتب العقيدة، بكتب، املطلوب القراءة يف الكتب اليت يعين كبرياً 
العربية، يتعلم مصطلح احلديث، يتعلم أصول الفقه وهكذا حبيث يصري عنده ملكة علمية وأسس يقوم 

 حسب فاإلقبال على الكتب املنهجية هذا يكون. أن ينشره ويريد أن يظفر به عليها العلم الذي يريد
الشخص  أيضاً . احلاجة حسب الداعي وال يكثر من ذلك على حساب العلوم اليت هي أهم من ذلك

 حباجة إىل أن يقرأ يف كتب الزهد حىت حيصل له إصالح لقلبه؛ فإن هذا مما كان عليه السلف فتجد كثرياً 
قلو�م فإن اإلقبال على  حزهد وما ذلك إال حلرصهم على إصاليف ال حلديث ألفوا كتباً من علماء ا

، فمن طريقة علماء احلديث ومن فشيئاً  املسائل اليت فيها اخلالفات واجلداالت هي تقسي القلب شيئاً 
لزهديات حىت بل ينشغلون با حرصهم وإدراكهم ألمهية األمور أ¶م مل يكونوا ينشغلون �ذه األشياء كثرياً 

 وهللاوجل،  د هللا واإلقبال على هللا عزتبقى القلوب مواتية فيها من اخلشية ومن الرغبة فيما عن
  ].راجع موقع راية السلف بالسودان للوقوف على الوثيقة الصوتية[ !!!»ناملستعا

  .ذ الشيخ والتلميَيل وْ بني قَـ  -ك هللارَ بصَّ -يء ولك أن تقارن أيها القار     

  ةٌ فَ قْـ وَ وَ  يهٌ بِ نْ تَـ  -هللاُ  هُ قَ فـَّ وَ - اممَ اإلِ د مَّ حمَُ  خِ يْ لشَّ ع امَ وَ 
ة يف قفص ة السلفيَّ ل كتب املنهج والردود العلميَّ عْ احلامل على جَ  ما أدري ال !!!سبحان هللا: أقول    

على أيدي أجراه هللا تعاىل  ي بيده أنفس اخلالئق لوال هللا مث ماذال هللافو! ا؟؟ذه الظلم واال®ام اجلائر
 ه من أهل األهواءفَ هم على من خالَ تأصيل منهج السلف الصاحل وردِّ و  إظهار أصول األعالم منهؤالء  

 مَ لكن هللا سلَّ - ه أيادي أحزاب اهلوى والضاللتْ فَ شباب األمة ولتخطَّ  من لضاع كثريٌ  وصوتاً  والبدع كتابةً 
ه ذبشىت درجا®م على ه-  العلم ن طالبُ ا الزماذيف ه ةً الكتب خاصَّ  هذه فإنَّ  - ظَ من حفِ  ظَ وحفِ 

ح هلم الصراط املستقيم حيث توضِّ  ؛هلم حِ صْ النُّ  هللا حقيقةُ  ها بعدَ ـألنَّ  إليها يف أعظم احلاجات -األرض
ئرين به وترفع رايته وتكشف عن حقيقته وتزيل عنه وعن أهله السا عظمته ونعمة هللا على األمة زربِْ وتُـ 

ا ق احلق �أهلها فيستنري طري وظالمها وعوار وتدحضها وتكشف عوارها اتعليه كل الشبهات والتلبيس
ة وتبقى اجلادَّ ، على ر�ا موالها وإقباالً اً وخشوع ةً قَّ ورِ  وحياةً  املؤمنني إمياناً  وقلوب -وَّرٌ نَـ هللا مُ  حبمد وهو- 

 وجعلها أمانةً  تركها ة كمابيضاء نقي -مى هللا عليه وآله وسلَّ صلَّ - ورث العلم مُ  خلق هللا املوروثة عن خري
  .هالكٌ  يزيغ عنها إال ال حصْ والنُّ  يف أعناق أهل العلم
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اطلبوا العلم، وبالغوا يف طلب «: - تعاىل حفظه هللا-  ربيع بن هادي املدخليقال الشيخ العالمة  •    
روا عن ساعد اجلد يف طلب العلم، وممَّا يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كت ُب الردود؛ العلم، ومشِّ

ا جزٌء مهمٌّ جدَّاً من طلب العلم، والذي ال يعرف كتَب الردود ولو َحِفَظ من العلم  ما َحِفَظ فإنه  فإ¶َّ
 كتب الردود مكتظٌَّة بالعلم، والف«: - حفظه هللا تعاىل- ، وقال »!!ليف موقف املتزلز  بارك هللا فيك

يردُّ على  - وهللاِ -ل إال يف كتب الردود، والقرآن الباطجتدون العلَم احليَّ النابض الذي ُمييِّز بني احلق و 
إال وانتَـَقَدها وفنََّدها أهل الكفر والضالل وعلى املنافقني وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضاللًة 

بنيَّ ضالَهلا، والسُّنَُّة كذلك ومنهج السلف مليٌئ؛ كتب العقائد وكتب اجلرح والتعديل مليئٌة بالنقد و 
شريط أسباب [ »دود على أهل الباطل، ألن احلق والباطل ال يتمايزان إال �ذا النقد و�ذه الردودوالرُّ 

  ].االحنراف ووصايا يف املنهج
 صر بدأها اإلخوان املسلمون الذينوحماربة ردود أهل السنة يف هذا الع«: - حفظه هللا تعاىل-وقال •     

 السنة، فلماسدة والكتب املضللة والطعون الظاملة يف أهل كانوا ينشرون األقوال الباطلة والعقائد الفا
 ن الناس الطعن يف الرادين وكتبانربى بعض أهل السنة لرد أباطيلهم وفتنتهم ومكايدهم غرسوا يف أذها

 منومما يؤسف له أشد األسف أن نرى بعض أهل السنة يرددون ما غرسه اإلخوان املسلمون . دالردو 
بيان ما يف نصيحة إبراهيم [ »لدود على أهل البدع والفنت والضالنكار الر الطعن يف كتب الردود وإ

  ].الرحيلي من اخللل واإلخالل
أحسن هللاُ إليكم، يقول البعُض  :- حفظه هللا-صاحل بن فوزان الفوزان . ُسِئَل الشَّيخ العالمة دو •     

  !ينفع العوام، فهل هذا صحيح؟إنَّ الرَّدَّ على أهل األهواء والبدع مضيَـَعٌة للوقت وأنَّه ال 

اللي قال هذا الكالم هذا هو الضَّائع أمَّا !! مضيَـَعٌة للشخص هذا« :- حفظه هللا تعاىل-فأجاب     
ة السَّلفيَّة حقيقتها حماضر [ »نعم. بياُن احلقِّ فهو ردٌّ إىل احلقِّ والصَّواب ومجٌع لألمَّة على احلقِّ والصَّواب

  .]ومسا®ا

ي القلوب؟: كذلك  وُسِئلَ •       !!أثابكم هللا، ما رأُي مساحتكم فيمن يقول إنَّ كتب الرُّدود تـَُقسِّ

ي القلوب؛ ألنَّ النَّاس يعيشون على «: - حفظه هللا تعاىل-فأجاب      ال، ترك الرُّدود هو الذي يـَُقسِّ
َ احلقُّ ورُدَّ الباطل فه. اخلطأ وعلى الضَّالل فتقسو قلوُ�م  »نعم. ذا ممَّا يـَُلنيِّ القلوب بال شكأمَّا إذا بـُنيِّ

  ].-حفظه هللا-فتوى صوتيَّة من موقعه [
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سائٌل من اإلمارات : -ه هللا تعاىلحفظ-الشيخ العالمة زيد بن حممد بن هادي املدخلي  لَ ئِ سُ و  •    
يعرف  العلماء من الردود واألقوال وال ما نصيحتكم يا شيخ ملن شغل نفسه من املبتدئني مبا بني: يقول

 حىت فقه الطهارة وغريها؟

 نصيحيت له أن يتفقَّه يف الدين، يف عقيدته ويف الشعائر التعبُّدية، ويف« :- حفظه هللا تعاىل-فأجاب     
سلوكه ويف منهجه الذي يسري عليه، ومن ذلك كتب الرُّدود اليت ردَّ �ا السَّلف الصاحل وأتباعهم على 

جيوز ألحٍد أن يتذرَّع بقلَّة الفقه يف الطهارة أو  فال. كل زمان ومكان  أهل األهواء والبدع وما أكثرها يف
ا الدين  الصَّالة يتذرَّع بذلك ليحرم الناس من مساع كتب الردود وكتابتها واالستفادة منها وقراء®ا، وإمنَّ

لي ويف السُّنَّة املنهج العم كامٌل فكما جيب أن نتفقَّه يف العقيدة ويف الشعائر التعبدية نتفقَّه كذلك يف
فهذا هو الذي ينبغي أن يكون، فال جيوز ألحٍد أن . لنعمل �ا ونتعرَّف على ضدِّها لنجتنبه وهي البدعة

 ، هذا بدون علٍم يقول، ألنَّه إن مل يعرف!!الردود واتركوا كذا وكذا وعليكم بكذا يقول للناس اتركوا هذه
الكتاب ويسمع من العامل   من طرق الشَّرِّ، فيسمع الشريط ويقرأالشَّرَّ وقع فيه، والرُّدود تبنيِّ طريق اخلري

وما ُعِرَف لنا أصحاب البدع من قدمي الزمان من . عقيدًة وشريعًة، ُسنًَّة ومنهجاً : يف مجيع مراتب الدين
فلو مل توجد كتب الرُّدود يف األزمنة . بواسطة كتب الرُّدود عليهم عهد الصحابة إىل يومنا هذا إال

الرُّدود عليهم عهد  وعلى أهل. َعَرَف الناس أهل البدع وال استطاعوا أن ُحيذِّروا من مبتدعٍ  مكنة ماواأل
هلم عليه بيِّنة ومعرفة من كتابته أو مطوياته أو  هللا وميثاقه أن ال يقولوا إال احلق، وال يتهموا َمْن ليس

امهذي طريقة الرُّدود، وبدون ذلك ال. شريطه أو كتابه املؤلَّف   جيوز ألحٍد أن يردَّ على سبيل الظن واال®ِّ
  .]هـ١٤٢٧عام  ي والشيخ زيد املدخلي يف املدينةلقاء الشيخ أمحد النجم[ »نعم. بدون حقيقة

: وأهله  األصيل السلفي إىل أصول املنهج نظرلوبا -أثا�م هللا- قول على ضوء كالم هؤالء األعالم مث أ  
 ولوازم فاسدة خطرية لألسف الشديد يقود إىل أمور اذه -  هللا وإياهأصلحين- م كالم الشيخ اإلما  إنَّ 

  :كل الوجوه منها الصواب منختالف احلق و 

  .ت واختالفاتبأ¶م أهل خصوما وحديثاً  ة قدمياً ا®ام علماء السلفيَّ ) ١(
 اتنوع خصوم على سائر املخالفني وحديثاً  علمية ومنهجية قدمياً  به من ردود اقامو  ما  أنَّ ) ٢(

  .واختالفات
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على سبيل  وكتبوه إال فوهمن كتب الزهد والرقاق ما ألَّ  - رمحهم هللا- فوهه السلف وألَّ بَ كتَ  ما أن) ٣(
قست قلو�م  اذفإ ؛-حبسب تعبريه-  واالختالف فوه يف باب الردود واخلصوماتكتبوه وألَّ  املقابلة ملا

  !!!دقوها بالرقاق والزهلك رقَّ ذب
اته دعت ذقائما ب أصالً  ليست - أعين الزهد والرقائق- ا الباب واألصل ذف يف هكتابة السل  وأنَّ ) ٤(

ونتيجة  ردة فعلٍ  مقابل شأن اجلرح والتعديل فهو يف لك وظهرذد إليه نصوص الكتاب والسنة وإمنا تولَّ 
  :لكذويرتتب على !!! ثبت بالنص وبابٍ  انفعالية وليس بأصلٍ 

الردود السلفية العلمية على  من طالب العلم خاصة عن كتببا�ا التزهيد بل والصرف لألمة وش) ٥(
  .خمالفي احلق

لرتقيق القلوب  طلباً  حمالة سينصرفون عن علماء الدعوة السلفية ومنهجها ال حتميةٍ  كنتيجةٍ و ) ٦(
  :مث !!!والزهادة املزعومة

هلها من لدعوة السلفية وأا هذيف أحضان املخالفني هل - ا أو مل نشعرنَ رْ عَ شَ -  الزج باملسلمني وشبا�م) ٧(
ظيم خمالفني ا الباب العذره الشيخ اإلمام يف هقاله وقرَّ  ما ين يرددون لألسفذأحزاب الفرق والضالل ال

، - سوء حفظهم هللا من كل-  سبق بالنقل عنهم كمايخة السلفية نه مشكما بيَّ  ملنهج السلف وعلمائه
والزمان زمان -  الباطل وأهلها احلق ودعو®م ودعواتون بني دعاة مييز  ستلتبس عليهم األمور وال اوحينه
فسدة نسأل هللا العافية لفاسدة املا ثار السيئةاآلو اللوازم  لك منذإىل غري  -وأهواء وشبهاتٍ  وفتنةٍ  جهلٍ 

  .ةوالسالم
مستعينني -  تامٍّ  بوعيٍ  نتصورو  إن شاء هللا أن ندرك ا الواجب علينا كمسلمني وطالب علم وحقٍّ ذول    
Zالصاحل من أصول وقواعد وأحكام وسرية عملية تطبيقية  يقوم عليه منهج السلف ما -  الكرمي وحدهبا

 احملكم من العلم التام -رمحهم هللا بواسع الرمحة-كان عليه السلف الصاحل  ما وصدقٍ  حتكي حبقٍّ 
ط واالضطراب يف التخبُّ  وإال وقعنا وعمالً  وقوالً  اعتقاداً  ة يف كل أبواب الدين؛ذاألصيل والبصرية الناف

 ثار واملفاسد ولويرتتب عليها أسوأ اآل واملنهجي موحشة من اخللل العلمي  ا يف حبار مظلمةنَ ضْ يه وخُ والتِّ 
الشك بفضل بهو و -  ا اإلسالمي العظيمسنسيء إىل دينن لكذألننا ب؛ رفعنا راية السلفية ودعونا إليها

أسالفنا الصاحلني أولياء  وسنظلم ،كل الرباءة منه يربؤ ابه م ونشوهه ألننا ألصقنا - حمفوظ معصوم هللا
وسنظلم أنفسنا وغرينا من املسلمني حمل  ،وشعاره ا الدينذأل¶م عنوان ه ؛هللا املتقني ونسيء إليهم
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املبتدأة  دايتهم خاصة طالب العلم والناشئةضياعهم وإضالهلم من حيث إرادتنا ه يف ونكون سبباً  دعوتنا
  .ريق احلقسني لطاملتلمِّ 
أهلها من علماء الدعوة ركاب  يف فالواجب احلتمي على الدعاة إىل هللا وطالب العلم البصرية والسري    

 اتـَّبَـَعِين  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ َعَلى ِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَىل ا©َِّ ُقْل هَ (( -حفظ هللا حيهم ورحم ميتهم-  السلفية
  )).اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  اأَنَ  َوَما ا©َِّ  َوُسْبَحانَ 

  :- لكل خري هللا موفقه-  مام ولغريه من أبناء املسلمنيوأقوهلا بكل صراحة لألخ الشيخ اإل    
 حيهم ورحم ميتهم وأثاب هللا حفظ- يكون بني علماء الدعوة السلفية تصويرك وإطالقك ملا إنَّ     

بإطالق وإمجال - ة الفتن لفظ ومسمى الفيهمخصومهم وخممن الرد العلمي املنهجي البنَّاء على  - مجيعهم
عن كيفية التعامل مع اخلالف بني أهل  )٣(اإلبانة(كتابك بعض مواطن   كما يف - ضبط وتقييد وتعميم بال

يف  بسبب تكلمه وتكلم الشيخ حممد بن هادي املدخلي على الشيخ حيىي«: كقولك، و )السنة واجلماعة
لبيان ما يف طريق احلجوري  االختصار[ »مبا يزيد يف الفتنة حيىيفتكلم عليه الشيخ ه، الشيخ ربيع وغري 

 يف كتب الردود العلمية -ا¼انب للصواب- ا القولذلك على همحََ  يكون من أسباب ما قد ]من أضرار
فإنَّ الفتنة هي فتنة املخاِلف  ؛- عظم هللا أجرهم-  وطال�م الراسخني املنهجية لعلماء الدعوة السلفية

ه أو رَ وناصَ  حَدثَه أو قاله أو َأصََّله بعيدًا عن منهج احلق وأهله وفتنة من تابـََعه على ذلك وأيَّدهللحق مبا أ
 اً حَ صْ ا نُ ذأما من قام يف مثل ه ،ها وحر�ا ومل يؤازرهاملنربي لردِّ  ل الناصحذَّ خَ  لك أوذجتاه  ت ساكناً كَ سَ 

 أو فتنةً  يقال عنه أشعلَ  الفاملشروعة  يف منزلتها لألمور وإنزاالً  للبس للشبهة وكشفاً  وتفنيداً  وبياناً  اً وردَّ 
هللا على  رُ كَ شْ بل هو ومن سلك مسلكه من أهل احلق يُ  ب والظلم واإلجرامذا من الكذزادها فه

هم هللا على طَ وا هم أل¶م سلَّ رُ كَ شْ يُ و  - هللا وأهله إن شاء-  ا العمل املباركذم يف هتقييضه وإطالقه هل
أضعفوها  ه منها فأماتوها بالكلية أوذشاء هللا إنقا وا منذوأنق وهاوردُّ  ا فكشفوهاه الفتنة وغريهذه

 ،والتلوث �ا هللا من السقوط فيها ومحوهم بعد عنها وصرفوا الناس وشررها هالوا من شرِّ وقلَّ  وأهلها
 نـَْقِذفُ  َبلْ : ((قوله هم هللا يف حتقيقلَ استعمَ  خريٍ  مفاتيح فهؤالء األعالم العلماء جعلهم هللا مغاليق شرٍّ 

                                                 

واألصول املعَتربة الشرعي فيه ما فيه من بعض القواعد واألقوال اليت تفقد الدليل وهذا الكتاب  )٣(
فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن هادي نبَّه على بعض أخطائه جل ذلك عند العلماء السلفيني، وأل

، وإذا يسَّر هللا عزَّ وجلَّ - حفظ هللا اجلميع- العالمة عبيد اجلابري وبعض طالب العلماملدخلي والشيخ 
  . أنبِّه إن شاء هللا على بعض املؤاخذات عليه -وفقهم هللا-على ضوء ما بيَّنوا ونصحوا 
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 بـَْعَضُهمْ  النَّاسَ  ا©َِّ  َدْفعُ  َوَلْوال: ((هوقول)) َتِصُفونَ  ِممَّا اْلَوْيلُ  َوَلُكمُ  زَاِهقٌ  ُهوَ  فَِإَذا فـََيْدَمُغهُ  اْلَباِطلِ  َعَلى بِاْحلَقِّ 
 النَّاسَ  ا©َِّ  َدْفعُ  َوَلْوَال : ((وقوله تعاىل أيضا)) الَعاَلِمنيَ  َعَلى َفْضلٍ  ُذو ا©ََّ  َوَلِكنَّ  اْألَْرضُ  َلَفَسَدتِ  بِبَـْعضٍ 

 يَنُصُرهُ  َمن ا©َُّ  َولََينُصَرنَّ  َكِثريًا ا©َِّ  اْسمُ  ِفيَها يُْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ  َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  هلَُّدَِّمتْ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُهم
حياربون  -مليتهم  أعمارهم يف طاعته وغفرل هللاطوَّ - م وطال� فعلماؤنا السلفيون ))َعزِيزٌ  َلَقِويٌّ  ا©ََّ  ِإنَّ 

ي دِ جيُْ  وقمع أهلها حني ال نريا¶ا األمة وحثيث السعي إلمخاد م ولعمومالفنت وأهلها مع غاية النصح هل
ع الباطل أتباع احلق عن أتبا  من املبطل ويتميز البدعة ويتميز احملقُّ  عُ مَ قْ ة وتُـ ر السنَّ صَ نْ ا تُـ ذو�. إال القمع

بفضل هللا وقوته ورمحته مث جبهود وجهاد أهل العلم السلفيني  هتنيويتحقق الفرقان بني الفريقني واجل
 -صلى هللا عليه وآله وسلم- غضَّاً طريَّاً كما أراده هللا ورسوله  اً نقيَّ  صافياً  وطال�م ليبقى لألمة اإلسالمُ 

  .للناس كافَّة
 ى الفتنة حني كالمه على ردود العلماء السلفيني أومَّ سَ للفظة ومُ  -وفقه هللا-  فإطالق الشيخ اإلمام    

يوهم  -!!!ات الوقتذا الشأن يف ذهل و®ويله مع ®وينه- املخالفني وأصحاب األخطاء  طال�م على
جتاه علمائنا  املوقف املطلوب شرعاً : سيصرف األمة وشبا�ا من طالب العلم خاصة عن ويشوش بل

وجتاه  - سددهم هللا- ا اجلانب األصيل من دين هللا ذوجهودهم الناصحة يف ه وطال�م ينيفالسل
 من جهةٍ  - ة وأهلهاقد تقع حىت من املوافقني للسلفيَّ  اليت- مناهجهم املنحرفة واألخطاء و  املخالفني

وشرعيٍة  كونيةٍ   ةٍ ا الصراع بني احلق والباطل وبيان اخلطأ والصواب كسنَّ ذألنه يف خضم ه لكذو ؛ أخرى
هللا به على  منَّ  - Z واحلمد- والصوابُ  من عليها واحلقُّ و حىت يرث هللا األرض  جارية يف عباد هللا تعاىل

 ُأمَِّيت  من طائفةٌ  تزالُ  ال«: ةويف السنَّ ، ))َوُقْل َجاَء اْحلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن زَُهوقًا(( أهل احلق
حني يسعى ، شاءلك فضل هللا يؤتيه من يذو  ،]البخاري[ »ظاهرونَ  وهم هللاِ  أمرُ  يأتَيهم حىت ظاهرين،

ته إال بالرجوع إىل لك بعد توفيق هللا ورمحذسبيل إىل  سه والوالصواب ملعرفته وتلمُّ  طالب احلق واحلقيقة
حقيقة (ي وجهودهم الكرمية املشكورة فيه السلفية وطال�م الراسخني ومنهجهم السلف علماء الدعوة

من  -غريه أو- يطلقه الشيخ اإلمام  ف يف أثناء طريقه وسعيه مثل ماويتلقَّ  معويس) إلسالم الصايفا
اإلكثار من النظر يف   بعدم -أعين الشيخ اإلمام- لك الصراع مع توجيهه ذف صْ الفتنة يف وَ  مسمى ولفظ
 ب احلق والعلم السينصرف املسلمون وطال ؛السلفية العلمية املنهجية أل¶ا تقسي القلوب كتب الردود

اك ذ ألنَّ  !!!من الفتنة وقسوة قلو�م خوفاً ! ؟مَ ـلِ   ،ري كله وراية احلق ولوائه ومحلتهلك اخلذ عنحمالة 
، وقد بنيَّ هللا - ة باZذوالعيا- له وألهله متايز متييز وال ظهور للحق فيها وال ال - بإطالق- الصراع فتنة
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ْلَيْحَذِر (( - وسلمصلى هللا عليه - تكون مبخالفة دينه وأمر رسوله  عز وجل يف كتابه أنَّ الفتنة كل الفتنة فـَ
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  لإلسالم وأحكامه من أهل  فاملخالفون)) الِذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

كَّم شرع هللا وسار عليه فهم أهل اخلري االهواء والبدع واملصّرِين على أخطائهم هم أهل الفنت وأما من ح
Z والسالمة والعافية، واحلمد.  

 وجيري على ذات املنوال يف اإلطالق اللفظي غري املتَِّزن وعدم العدل واإلنصاف مما يبذر بذور الفنت    
 الفنتيف أزمان  - يف اليمن وغريه- س لطريق احلق وعلى شبا�ا املتلمِّ  ش على األمة أيضاً ويشوِّ  والشر

 احرسه-ة السعوديباململكة العربية  ضاً متعرِّ  - أصلحين هللا وإياه-  ح به الشيخ اإلمام أيضاً صرَّ  ه ماذه
  :حيث قال -وبالد املسلمني من الفنت والشر هللا

ق بِ ، كان ِمن ساوأيضاً ال تنسى أن اإلقبال على العلم الشرعي يف اململكة ليس كما كان ِمن ساِبقٍ «    
، خفَّ طلب العلم يف املساجد، حىت حتفيظ القرآن الحظنا أنه اإلقبال عل ى العلم كثري جداً، اآلن خفَّ

ياد صوصاً يف األماكن اليت يسهل االزديعين قد خفَّ فال ينبغي، بل املطلوب أن يزاد يف هذا اخلري خ
ملَُعدَّة واملهيَّأة، والتزود من هذا اخلري يف أماكن توفرت فيها األسباب من جهة املال من جهة األماكن ا

لكن ال تنسى أن املال والدنيا إذا كثرت كثرياً ما يكون فيها من األمراض ما يف ذلك، من األمراض 
 واآلفات واملنغِّصات ما يف ذلك، فاZ أعلم وأحكم وأرحم، فنحمد هللا الذي يسَّر لنا بطلب العلم

  .]شريط رحلتنا إىل احلج[ »وبالتعليم وبالدعوة إىل هللا
أننا مل جند راحة، مل جند راحة  األمر الذي حنب أن تدركوه جليَّاً «: أيضاً  وقال يف حديثه عن اململكة    

بالرغم من توفري الراحة يف أمور الدنيا هذه وما دنيا، هناك إال أننا مل جند الراحة اليت جندها يف طلب 
  ].املصدر السابق[ »العلم هنا

ليمن من انتشار العلم هو الذي حبَّب إلينا البقاء يف هذه البالد ومل ما يوجد يف ا«: وقال كذلك    
حيبِّب إلينا البقاء يف غريها قط؛ انتهى احلج َضِجْرنا نريد نرجع إىل بالدنا وإىل طالبنا وإىل إخواننا نعيش 

  ].املصدر السابق[ »ومع السنة املطهرةمعهم ونعيش مجيعاً وسوياً مع القرآن الكرمي 
من الناس حول الكفاالت وما الكفاالت وحديثهم طويل  )كالم كثري(أيضاً وجدنا «: أيضاً  وقال    

وعريض والشكاوي والكثري يف هذا الباب يف أمر الكفاالت واإلقامات واملقيمني وأحوال املقيمني وما 
مسعتم يعين هذا مما َصَدر من قوانني ِمن ِقَبل الدولة السعودية يف حقِّهم وهكذا إىل آخره، فعلى ُكلٍّ كما 

جيعلنا نرى أنَّ اإلقبال على العلم هو أنفع لنا ولن يضيع هللا من أقبل على دينه، لن يضيعه هللا عز وجل؛  
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كم تتيسر لطالب العلم من أمور رمبا ما تيسرت ملن يرى أن الدنيا بني يديه؛ ييسر لطالب العلم من 
الكماليات اليت قد تكون مفسدة قد تكون مشغلة، لكن األمور املهمة واألمور النافعة ما هو من األمور 

ييسر هلم مثل الزواج، مثل التعاون يف طلب العلم، مثل قبوهلم إلقامة دعوة إلمامة مساجد، التعاون 
املصدر [ »تعد إعانًة على هذا اخلري العظيممعهم، إعطاء بيوت هلم، إىل غري ذلك من األمور اليت 

  ].السابق
  :ملستعانفأقول وهللا ا    

 ومنها -حفظها هللا- السلفي األصيل النافع يف بالد احلرمني  ا مل يكن العلمذإ !!!سبحان هللا العظيم) ١(
 عن وكل املسلمني املنصفني والعقالء فضالً (أدري  ا العهد فالذيف ه ردَ وعنها إىل كل الدنيا صَ  عَ بَ نَـ 

 ة يفنة السلفيَّ بل دعوة السُّ !! ه؟أين أرضه وأهلالعلم و  أيها الشيخ اإلمام ما )م الفضالءوطال� العلماء
 وأنت ومن معك -رمحه هللا تعاىل- رايتها ونشرها الشيخ العالمة مقبل الوادعي  اليمن وربوعها اليت غرز

الشيخ العالمة مقبل  ردَ جاء �ا وعنها صَ  هللا وفضله من آثارها ومثارها ما من الدعاة وطالب العلم بعد
 علمهم املتني يف العقيدة واملنهجه اململكة العربية السعودية وعلمائها السلفيني و ذن هم إال -رمحه هللا- 

 سرَ حَ -ة من احملافل العلمي فنونه وأبوابه باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية واملسجد النبوي وغريه وسائر
لني له كل ذبا بية السعوديةوجوده باململكة العر أيام  ناصحني -رمحه هللا- بل كانوا للشيخ  - هللا اجلميع

 بعد رجوعه إىل اليمن كل النصح أيضاً   نيناصح -رمحه هللا-له  بل كانوا - رحم هللا اجلميع-  خري
ة دعوة السرورية القطبية لَ كان حييط به من بعض محَ  مما يرٍ ذحت رونه كلذِّ ال واملراسلة والوصايا وحيباالتص

 ي كان والذال -حفظه هللا تعاىل- ي ربيع بن هادي املدخل مةالعال فضيلة شيخنا الوالد ةً يف اليمن خاصَّ 
ه ذتاجه من هحي ه حفظه هللا مبابل كان ميدُّ  -رمحه هللا-  ةخ مقبل السلفيَّ يعلى دعوة الش يزال حريصاً 
تأريخ (منها على سبيل املثال كتاب  رُ ذكاليت حيتاجها أ بية السعودية ببعض الكتب العلميةاململكة العر 

لك ذيه الشتغاله مبستدرك احلاكم يف إل كان يف حاجةٍ  - رمحه هللا- الشيخ مقبالً  للحاكم ألنَّ  )نيسابور
ا حال شيخ ذفه لك وأخربذوأعلم ب أسنُّ  مبن هو ي فكيفاه ورأته عينه ومسعتُ عايشتُ  ا مماذه ،الزمان

ت بَ ورِ حُ  بل ما ،على كل منصفٍ ى خيف ال وحديثاً اً شيوخ اليمن ودعاته وحال علماء بالد احلرمني قدمي
ه ذهء علما لِ بَ ن قِ مِ  هللا إال ها وحال أصحا�ا بعدـحالُ  فَ شِ أمرها وكُ  يَ لِّ فنت اليمن يف ساحته الدعوية وجُ 

 هللا من خيار بالد من النقص لكنها حبمد وسالمةً  عصمةً  عي هلا علماؤهايدَّ  اليت ال(اململكة السعودية 
وحرب  ،هللا رب العاملني ع راية توحيدفْ األصيلة الظاهرة من رَ  فيها من شعائر اإلسالم بل ما ،املسلمني
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وتعظيم قدر الصالة وإغالق  ،هللا على اخللق وإقامة حدود، خيالفه ويناقضه والدجل مما الشرك والسحر
داخل اململكة  راية الدعوة السلفية وعلومها وتدريسها ونشرها ورفع، األسواق الحرتامها وإقامتها

كفتنة ) !!!يف أرض السندحىت  وال األرض ال يف اليمن واهلند يف كل بقاع جد له مثيلٌ يو  وخارجها ال
الزمان  لغريها على مرِّ  - حفظهم هللا وطال�م- احلجوري وهم  ية السرورية وفتنة املأريب وفتنةالقطب

أصلحه -قاله الشيخ اإلمام  فما .فضل هللا يؤتيه من يشاء لكذون و والدهور حبول هللا راصدون قامع
وات واملساجد والدروس ذال بالكثرة واجلمهرة وأعداد مث العربة ليست إنصافٍ  وال ليس حبقٍّ  -هللا

خيفى  ت األعداد واألعيان كما اللَّ قَـ  والصدق وإنْ  ة الشرعية باحلقربَ وإمنا العربة املعتَ  ؛إخل ...واملراكز
َفُع النَّاَس فـََيْمُكُث ِيف اَألْرضِ فََأمَّا الزََّبُد فـََيْذهَ (( !!!مبتديء على أصغر طالب علمٍ  ، ))ُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما يـَنـْ

 َقِليلٌ  صاِحلُونَ  اسٌ ن« رةبالكث بالقلة وخمالفوهم أصحاب الطائفة الناجية املنصورة نة وصف الغرباءويف السُّ 
  ].حةالسلسلة الصحي[ »ُيِطيُعُهمْ  ِممَّنْ  أكثرُ  يـَْعِصيِهمْ  َمنْ  َكِثٍري، َسْوءٍ  ناسِ  يف

 ملكة العربية السعودية وعلمائهاسريه جتاه امل ه ويسريظنَّ  ر الشيخ اإلمام ومن يظنُّ كِّ ذ مث أُ ) ٢(    
 ال وهي- ة نباليمن وغريه من بالد املسلمني بنصوص يف السُّ  - حفظهم هللا مجيعاً - م السلفيني وطال�

  :- هللا على غريه إن شاء فى عليه والخت
 تباَركَ  ا©َُّ  قالَ «: قال -صلى هللا عليه وسلم- أنَّ رسول هللا  -ضي هللا عنهر - عن أنس بن مالٍك  •    

 بلغت لو آدمَ  ابنَ  يا أبايل، وال فيكَ  كانَ  ما على َلكَ  غَفرتُ  ورجوَتين دعوَتين ما إنَّكَ  آدمَ  ابنَ  يا :وتعاىل
 خطايا األرضِ  بقرابِ  أتيَتين لو إنَّكَ  آدمَ  ابنَ  يا أبايل، وال َلكَ  غفرتُ  استغفرَتين مثَّ  السَّماءِ  َعنانَ  ذنوُبكَ 

  .]صحيح الرتمذي[ »مغفرةً  بقراِ�ا ألتيُتكَ  شيًئا يب تشِركُ  ال لقيَتين مثَّ 
 تفتحُ « :- صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا  قال: قال - رضي هللا عنه-سفيان بن أيب زهري  وعن •    

 فيخرجُ  اليمنُ  تفتحُ  مث، يعلمون كانوا لو هلم خريٌ  واملدينةُ  يُِبسُّون بأهليهم قومٌ  املدينةِ  من فيخرجُ  الشامُ 
 قومٌ  املدينةِ  من فيخرجُ  العراقُ  يفتحُ  مث ،يعلمون كانوا لو هلم خريٌ  واملدينةُ  يبسون بأهليهم قومٌ  املدينةِ  من

  ].صحيح مسلم[ »يعلمون كانوا لو هلم خريٌ  واملدينةُ  يبسون بأهليهم
 منِ « :قال -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسول هللا  - رضي هللا عنهما-و عبد هللا بن عمر  وعن •    

  ].السلسلة الصحيحة[ »�ا ماتَ  ملن أشفعُ  فإين فْليفعلْ  باملدينةِ  ميوتَ  أن استطاع
 إنَّ « :يقول - صلى هللا عليه وسلم- مسعت النيب : قال -رضي هللا عنه- بن عبد هللا  عن جابرو  •    

  ].صحيح مسلم[ »بيَنهم التَّحريشِ  يف وَلكنْ  العربِ  جزيرةِ  يف املصلُّونَ  يعُبَده نأ أِيسَ  قد الشَّيطانَ 
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 إىل ليْأِرزُ  اإلميانَ  إن« :قال - صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا  أنَّ  -رضي هللا عنه- أيب هريرة  وعن •    
  ].يح البخاريصح[ »ُجحرِها إىل احليةُ  تْأِرزُ  كما املدينةِ 

 هذا مسجدي يف صالةٌ «: قال - صلى هللا عليه وسلم- النيب  أنَّ  -رضي هللا عنه-ة هرير  أيب عن •    
  ].البخاري[ »احلرامَ  املسجدَ  إال سواهُ  فيما صالةٍ  ألفِ  من خريٌ 
 أنقابِ  على« :-صلى هللا عليه وسلم- قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنه- أيب هريرة  وعن •    

  ].صحيح مسلم[ »الدَّجَّالُ  وال اعونُ الط يدخُلها ال مالئكٌة، املدينةِ 
 تزال طائفة من أميت ال(يقول يف حديث  -رمحه هللا تعاىل- محاد األنصاري  وكان شيخنا الوالد    

 نةا النص لرفعها راية التوحيد والسُّ ذيف ه اململكة العربية السعودية داخلةٌ  إنَّ «): ظاهرين على احلق
 بالد هللا وسائروفقها -  ورعايتها للحرمني مع عدم عصمتها حدود هللا ة والدعوة إليها وإقامتهاوالسلفيَّ 

  .»-املسلمني لكل خري
 على د النظرمبجرَّ  دالةٌ  - وفقك هللا- ه بعض النصوص الطيبة املباركة فضيلة الشيخ اإلمام ذفه    

 :بقوله يصفها - ه هللارمح-معناها على فضل بالد احلرمني واليت كان الشيخ العالمة األلباين  ها وحمطِّ رادِ مُ 
رمحه -، وقال )]حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد(كما يف كتابه [ -حرسها هللا- )التوحيد دولة(

حمتفظني بعقيد®م يف  - واحلمد Z- ن ال يزالو  - موخصوصاً أهل العلم منه- ني يألن السعود... «: -هللا
  .]رح الطحاويةمقدمة ش[ »...التوحيد وحماربني للشركيات والوثنيات

 قية أرضه من الفضائل كبالد الشامجعله هللا لب Z ما احلمد ينكر أهل العلم وطال�م مث ال) ٣(    
 نورٌ  هو فإذا فنظرتُ  وساديت حتتِ  من انُتزِعَ  الكتابِ  عمودَ  رأيتُ  ينإ«به النصوص ثبتت  واليمن مما

صححه األلباين يف ختريج فضائل [ »بالشامِ  لفنتُ ا وقعتِ  إذا اإلميانَ  إنَّ  أال الشامِ  إىل به عمد ساطعٌ 
 مدائنِ  خري من ِدمشقُ  هلا يُقالُ  مدينةٍ  جانب إىل بالُغوطةِ  اْلَمْلَحَمةِ  يومُ  املسلمني ُفسطاطُ «، ]الشام
 َمياٍن، اإلميانُ «: -وسلم صلى هللا عليه- وقوله ، )٤(]صححه األلباين يف ختريج مشكاة املصابيح[ »الشامِ 

عنها  بضوابط الشرع وأصوله اليت عربَّ  لك كله منضبطٌ ذ فإنَّ  ؛]صحيح البخاري[ »انيةٌ ميَ  واحلكمةُ 
إنَّ األرض املقدَّسة ال تقدِّس أحداً وِإمنَّا «: هبقول - رضي هللا عنه- رسي ااجلليل سلمان الف الصحايب

 ِإنَّ : ((ىلمن قوله تعا - هللا عنه رضي- لك َخَذ ذورمبا أ، ]أخرجه مالك يف املوطأ[ »يقدِّس املرَء عمُله
ات ذت عليه دلَّ  ة تنطبق على األعيان بتحقيق ماقَ لَ طْ فهي فضائل عامة مُ )) أَتْـَقاُكمْ  ا©َِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ 

                                                 

  .- رمحه هللا تعاىل-ربعي بتحقيق الشيخ األلباين لل) فضائل الشام ودمشق(ك راجع لذل) ٤( 
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جادته املعروفة األحكام واألوصاف والشروط من حتقيق اإلميان وأصوله والسري على  النصوص من
 هلا بفضلٍ  رٍ ِذكت النصوص من لَ كل البقاع وإن خَ   ألرض يفلك يكرم أهل اذب ؛والصدق املسلوكة باحلق

من  فيها دَ ورَ  وما -صلى هللا عليه وسلم-فمدينة الرسول ، ))أَتْـَقاُكمْ  ا©َِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ (( منقبةٍ  أو
 دُ رِ ها ويَ ينزل في من يسكنها أو راً ذِّ وحم فاً خموِّ  - صلى هللا عليه وآله وسلم-كرمية يقول  فضائل عظيمة

 واملالئكةِ  هللاِ  لعنةُ  فعليه ُحمِدثًا آوى أو حَدثًا فيها َأحَدث فَمن ثَوٍر، إىل ِعريٍ  بنيَ  ما حَرمٌ  املدينةُ «: عليها
ميان إىل أن يرث هللا لك أل¶ا منبع احلق واإلذ »َعدلٌ  وال َصرفٌ  القيامةِ  يومَ  منه يُقَبلُ  ال أمجَعَني، والناسِ 

ف أهل احلق فيها من خالَ  فا أيضاً وخموِّ  راً ذِّ حم -آله وسلمصلى هللا عليه و-ا قال ذول، عليها األرض ومن
والشك ، ]صحيح اجلامع[ »املاءِ  يف املْلحُ  يذوبُ  كما هللاُ  أذابَهُ  بسوءٍ  املديَنةِ  أهلَ  أرادَ  َمنْ «: وعاداهم

  .- على اخلري حفظ هللا اجلميع- ا ه الدولة اليت ترعاها وأهلهذلك من عادى هذ أنه يدخل يف
 العلماء نعن خاصتهم مِ  فضالً  - يف بعض تصورا®م مع خللٍ - عند عامة املسلمني  وقد استقرَّ ) ٤(    

 من طالب العلم يف شىت باحلرمني الشريفني وحمبتهم هلما وكم تتوق نفوس كثريٍ  نفوسهم قُ لُّ عَ والطالب تَـ 
ن أهل العلم واألخذ علنيل القرب والطلب إىل أرض احلرمني  إىل السفر -وحديثاً  قدمياً -  بقاع األرض

ه الدول تسنُّ  وما، -حفظ هللا حيهم ورحم ميتهم- تلقي العلم واملنهج الصايف عنهم الراسخني و  نيالسلفي
 فيها بامليزان الشرعي املنضبط جتاه والة األمر مُ لَّ كَ تَ إليها يُـ  م جتاه من يفدظُ قوانني وتراتيب إدارية ونُ  من

ه التغريات وكثرة ذمن حق دول اإلسالم يف ظل ه فإنَّ  ؛ا البابذلواضحة يف هعلى ضوء النصوص ا
امة شروط إق» منه شرٌّ  بعَده الذي إال زَمانٌ  عليكم يأيت ال«العارمة والفوضى  واألشرار والشر الفنت

 إٍ أو خط لك من ظلمٍ ذيف  دَ جِ وُ  ب هلم شؤون حيا®م وإنْ ويرتِّ  حيفظ هلا أمنها وشعو�ا ولوائح تنظيمية مما
له وال ضابط  م عل يعاجل مبثل مسالك وأساليب من ال ال - رسول إال لبشر ملخلوق فليس من عصمةٍ - 

شرعه هللا  الوالة واملسئولون مبا حُ صَ نْ بل يُـ  ،يهرف وتصرفاته فيقول مايقول ويهرف مبا شرعي حيكم أقواله
فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإال  من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنيًة ولكن يأخذ بيده «

ه على مث الدولة السعودية مل تغلق الباب بكليت] السنة البن أيب عاصم[ »عليهكان قد أدَّى الذي 
وأنت تعلم وكل  ،زائراً  وهلا اً ك فضيلة الشيخ اإلمام جئت من بالدك حاجَّ أنَّ  املسلمني واحلمد Z بدليل

من  مستهدفةٌ  - العاملني بالد املسلمني ربُ  حفظها وسائر-  ةالبالد السعودي هذأن ه منصفٍ  سلفيٍّ 
دع والضالل  ومن سلك مسالكهم من املسلمني املعتنقني لعقائد اهلوى والب أعداء املسلمني من الكفار

ه الظروف أن ذغريها يف ظل ه تالم وال والليرباليني وغريهم فال والعلمانينيوالروافض الشيعة كاخلوارج 
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ك ضُ رْ وعَ  -وفقك هللا-ك فضيلة الشيخ رُ ذِكْ ف ،من بقاع األرض عليها دُ رِ أن من يقطنها ويَ شأ¶ا وش  متنظِّ 
ا السياق واإلطالق يف وسط طالبك باليمن ومستمعيك ذاحملض � السلطاين ا األمرذا الكالم حول هذهل
هللا يدي بني عنهم  وأنت مسؤولٌ -  ين بني يديكذوهؤالء الطالب ال خيدم الدعوة السلفية وأهلها ال

على أفضل دول !! لى من؟الصدور وتشحن به النفوس ع يوغر بل -يف عنقك سبحانه أل¶م أمانةٌ 
ين حنن يف أحوج احلاجات اآلن أن نربط ذالسلفيني الراسخني ال م راعية التوحيد والسنة وعلمائهااإلسال

 وهو-  ه على مسامعهمتَ رْ شَ لك ما نَ ذضاف إىل نا اذفكيف إ بالد املسلمني األمة �م يف اليمن وسائر
هللا ينطق خبالف  الواقع احلمد وشاهدُ  ،السعودية وتغريت يف تْ لَّ مظاهر العلم قَـ  أنَّ  -خالف الواقع

  .كلذ
 من حيضرك باليمن ويسمعك �ا فضيلة الشيخ اإلمام حني يرى طالبك وسائر - وفقك هللا- لك ذوك    

 )٥(منتقداً  أو -وليس من النصح الشرعي-  ة ناصحاً وخارجها تتناول حكام املسلمني من على منرب اجلمع
الدليل الشرعي الثابت هم بك ودعوتك و ن ظنِّ سْ وصميم العلم والنصح حلُ  لك من دين اإلسالمذون يظنُّ 

من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنيًة ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل «ك لذعلى خالف 
ا النص جرى وجيري منهج السلف الصاحل جتاه والة ذوعلى ه، »عليهلذي منه فذاك وإال كان قد أدَّى ا

االنضباط بالنصوص والسري عليها وفق منهج السلف الصاحل  يعاً مجعلينا  فالواجب ،واحلكام األمر
 والبدع لك والنصح هلم والسعي على جتنيبهم مزالق الفنتذوإرشادنا على  وتربية من حتت أيدينا ورعايتنا

  .هب قوة إال حول وال ي الذنني باZ اليمستع سبيالً  لكذاستطعنا إىل والشر ما 
                                                 

مع العلم «): هـ١٤٣٣/ذو القعدة/١٩(بتأريخ ) املؤامرة األمريكية(قال الشيخ اإلمام يف خطبة ) ٥( 
 أنَّ رؤساء العرب ال أستثين واحداً منهم أ¶م قد تنازلوا عن أشياء كثرية من اإلسالم وقد ارتكبوا ما

ارتكبوا مما حرم هللا وحنن نعلم أن ذلك لغرض ®دأة أمريكا ولغرض أن يقولوا هلا ها حنن قد أطعناكم وها 
حنن نسري كما تريدون لكن هؤالء األعداء ليسوا راضني لو ذحبتم أنفسكم أيها امللوك والرؤساء والزعماء 

  .»...م حىت حتاربوا اإلسالمأيها القادة لألحزاب لو ذحبتم أنفسكم ما كان هذا مرضياً ألعدائك
أعداء ميكرون ليًال و¶اراً، أُميَكَّن هلم من البالد أميكَّن هلم من ... يا عباد هللا أعداء«: وقال أيضاً     

فلهذا ندعوا حكام املسلمني حكام العرب ورؤساء العرب وقادة !! البالد أن يدخلوها عسكريًا؟
ع أمريكا دمرها هللا حنذرهم من أن يسمحوا بالتواجد األمريكي األحزاب إىل أن حيذروا من هذا التواطؤ م

  .»...يف أي قطر من األقطار العربية ومن أجزاء اجلزيرة العربية
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 أنْ  - وفقين هللا وإياكم لكل خري-ملسلمون وطالب العلم يف كل مكان أيها ا مث علينا أيضاً ) ٥(    
 على احلجوري اليمين ومن سار وابتلى هللا به علي احلليب الشامي وحيىي وقع فيه مبا ظ ونعتربعِ نتَّ 

 هِ دِ ومل جيُْ -  ثاحلليب كان يدندن مع احنرافه وضالله ويتشبَّ  فإنَّ  - سائلني هللا العافية والسالمة- هماشاكلت
 خالل زيار®ما( -هدامها هللا-  اهلاليل سليم لَ عَ ا فَـ ذالواردة يف فضل الشام وأهله وك بالنصوص -هثُ تشبُّ 

 عن نصح ني صفحاً ضِ رِ معْ هـ، ١٤٢٧ بدري ومجاعته عام السودان ونزوهلما على السوداين الضال خمتار
 نصوص حينما خالفوا عنهما نصوص الفضائل نِ غْ فلم تُـ  )السلفيني هلما بعدم النزول عليهمبعض العلماء 

 انتسا�ما إىل عالمة الشام ا أيضاً مَ هِ نِ غْ ا ويُـ ِمهَ دِ ا مل جيُْ ذواألحكام ومنهج السلف الصاحل وكاألصول 
 احلجوري حيىي ات الطريق سارذا على ذوك .- رمحه هللا تعاىل- باين األل -إن شاء هللا حبقٍّ -ي السلف

 لعالمة اليمن االنتساب أيضاً  مع جديدةً  مقدسةً  أرضاً  اج ومركزهادمَّ  من لَ عَ ي جَ ذال - هداه هللا- اليمين 
شرح جامع بيان العلم : (كما يف شريط له بعنوان[ قال احلجوري؛ - رمحه هللا تعاىل-الشيخ مقبل 

 حذر من اإلسالم دار«: ، وقال»يؤفكون أىنَّ  هللا قاتلهم الدار هذا من الناس رونحيذِّ «)]: ٥٨/وفضله
كما يف [، وقد قال أحد أتباعه بدع والضاللآل إليه من ال ه إىل مامث آل أمرُ !! »اإلسالم من حذر منها

  ]:شبكة العلوم السلفية
  العري كأ¶ا مكة تقفوا هلا*** ترى القوافَل حنو الدار قادمًة 

  كما حييط ببيت الكعبة السور*** وقد أحاطوا بيحىي يف جمالسه 
احلمد Z الذي : من رأى مبتلى فقال«: - صلى هللا عليه وآله سلم- قال ، نسأل هللا العافية والسالمة

  .]صحيح الرتمذي[ »عافاين مما ابتالك به وفضَّلين على كثٍري ممن خَلَق تفضيًال؛ مل ُيِصْبُه ذلك البالء
 بن القيم رمحه هللا تعاىلكالعالمة ا- اً وحديث عن رحلتهم إىل احلج قدمياً  ث علماء أكابروقد حتدَّ ) ٦(    

 وهلم يف، زه هللا تعاىل يف الفطر من حمبة األوطان واألهل وحب الرجوع إليهارَ غَ  مع ما وشعراً  نثراً  - وغريه
 الشك دو¶م مبن هو يقبل أدىن مقارنةٍ  ال مباالعلم القدم الراسخ ومن الطالب واجلهود الكثري الكثري 

ضجرهم أو امتعاضهم  رهِ ظْ يُ  ما - عنهم دَ هَ عْ يُـ  ومل-حون يصرِّ  الزمان ال رِّ عنهم على مَ ر أو متأخ فضالً 
 سة ومشاعرها ومينون النفسقون مبفارقة األرض املقدَّ األهل واألوطان وشأ¶م العلمي �ا بل يتحرَّ  مبفارقة

 اه عامة املسلمني يف املاضيا يتمنَّ ذبل ه ،ديلعود إليها من جدعليهم با الكرمي أن مينَّ  ضارعني إىل ر�م
 واللهج -حرسها هللا-والثناء على دولة احلرمني الشريفني  بل نسمع منهم اليوم جزيل الشكر، واحلاضر

 من والرعاية والتوجيهلضيافة واألوجوده من حسن احلفاوة وا بالدعاء Z سبحانه هلا ولوال®ا وعلمائها مبا
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 من وسائل خدمتهم بل ينبهرون مبا وجدوه وملسوه أيضاً  ،واإلرشاد وبيان أحكام هللا يف احلج وغريه
 ين أجرى هللا علىذال والة األمر مث شكر وراحتهم بأحدث الوسائل العصرية فريجعون إىل هللا بالشكر

 صنيع عامة ا هوذه -جزاهم هللا خرياً -  وممكنٌ  متاحٌ  هو أيديهم خدمة احلرمني الشريفني بكل ما
 على فكيف بصنيع صاحب العلم الشرعي السائر فني جزاء اإلحسان باإلحسان والشكراملسلمني املنصِ 

 وأصوهلا ي ينطلق يف أقواله ومواقفه من نصوص الشريعةذال!! لك كله؟ذمنهج السلف الصاحل جتاه 
 ا البابذيف ه رائع الشرذ ة ومجيل صنائعهم وسدحماسن الوالر ذكمنهج السلف الصاحل القائم على و 

ا ذوه، ]صحيح اجلامع[ »من أهان سلطان هللا يف األرض أهانه هللا«: نَّةثبت يف السوقد ، العظيم اخلطري
م بن أوس متي فعن؛ ة أيضاً يف السنَّ  ومتقررٌ   علومٌ م هو حكم عباده كما ملن واله هللا أمر  من صميم النصح 

ينُ «: قال -صلى هللا عليه وسلم-  أن رسول هللا - عنه رضي هللا- الداري  ملن؟ : قلنا »النَّصيحةُ  الدِّ
  ].صحيح مسلم[ »©َِّ ولكتاِبِه ولرسوِلِه وألئمَِّة املسلمَني وعامَِّتهم«: قال
وأما النصيحة ألئمة املسلمني فحب صالحهم «: -رمحه هللا- قال احلافظ ابن رجب احلنبلي     

حب اجتماع األمة عليهم، وكراهة افرتاق األمة عليهم والتدين بطاعتهم يف طاعة هللا ورشدهم وعدهلم، و 
 جامع العلوم[» عز وجل، والبغض ملن رأى اخلروج عليهم، وحب إعزازهم يف طاعة هللا عز وجل

  ].واحلكم
على ما محِّلوا  والنَّصيحُة ألئمَّة املسلمني إعانـَُتهم«: -رمحه هللا- قال احلافظ ابن حجر العسقالين و     

القياَم به، وتنبيُههم عند الغفلة، وسدُّ خلَّتهم عند اهلفوة، ومجُع الكلمة عليهم، وردُّ القلوب النَّافرة 
  ].فتح الباري[» إليهم، وِمن أعظم نصيحتهم دفُعهم عن الظلم باليت هي أحسن

السلف التشهري بعيوب الوالة ليس من منهج « :- رمحه هللا- العالمة عبد العزيز بن باز وقال الشيخ     
وذكر ذلك على املنابر ألن ذلك يفضي إىل االنقالبات وعدم السمع والطاعة يف املعروف ويفضي إىل 

  ].املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم[ »اخلروج الذي يضر وال ينفع
 مر من األمراء والسالطني جيبوالة األ«: - رمحه هللا-وقال الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني     

 وا أمام الناسرُ قِ ؛ أل¶م إذا احتُ ما جاءت به الشريعة، حسب تعظيمهم وطاعتهمو احرتامهم وتوقريهم 
شرح رياض [» ومل يكن للسلطان قوة وال نفوذ ضاع األمن وصارت البالد فوضى أمرهم نَ وِّ وهُ  والُّ ذِ وأُ 

  ].الصاحلني
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 حنرص على إصالح احلكامفنحن «: - حفظه هللا- هادي املدخلي وقال الشيخ العالمة ربيع بن     
 وليس بالتشهري والتحدي والتهييج، ال، ،الشرعيةبالنصيحة وباحلكمة واملوعظة احلسنة على الطريقة 

  .ها ينصحون األمري فيما بينهم وبين؛ فكانو وهذا املسلك سلكه الصحابةوإمنا بالطريقة احلكيمة 
 تأتيه بأسلوب لطيف! ؟كيف تنصحه وبأي أسلوب تتعامل معهي يف الشارع ترتدد  العامِّ  - وهللا-اآلن     

 قوة وتأيت ®ينهعنده شوكة وعنده سلطان وعنده  فكيف بواحدٍ ! ولطيف مث ما أدري هل يقبل أو ال؟
 س، يريدون إثارة النارون ال يريدون اخلريإذن هؤالء الذين يشهِّ ! ر به كيف يقبل منك؟أمام الناس وتشهِّ 

  !مفاإلصالح له طرقه بارك هللا فيك !ويريدون الفنت وال يريدون اإلصالح
 ،شياء كلها، ندعو هلم �ذه األيق والصالح وبسط العدل يف الرعيةفندعو هلم باإلصالح والتوف    

  هلمهم عليهم باحلكمة ونبنيِّ ، ونؤلف الناس عليهم ونصربِّ  أن يصلحهم ويصلح هلم الرعايانسأل هللا
 السالح، ونبني هلم املفاسد اليت يف الثورة ويف التهييج ويف سّل ِ  ترتتب على ذلكيتاحل الكبرية الاملص

ونذكر  - صلى هللا عليه وسلم- ا رسول هللا نَ هَ ، وكيف وجَّ عليه من مفاسد عظيمة وإىل آخرهماذا يرتتب و 
  .باألحاديث اليت وردت يف هذا البا

  للناس منهجالذي يبنيِّ ! ل فيها فيعتربوننا عمالءثرية ونفصِّ كنا نذكر هذه األحاديث وأحاديث ك    
  ].شرح عقيدة السلف أصحاب احلديث[» فنعوذ باZ من الفنت !يعتربونه عميالً احلق 
 اعته يف أوساطذه وإعن بثِّ  مثاره فضالً  ا الكالم وإطالقه وماذي جننيه من وراء هذال أدري ما فال    

 فيمن يشيع مثالب الوالة ويطاعنهمفكيف القول !! فضيلة الشيخ اإلمام؟امة الناس طالب العلم أو ع
 ضغائن يف نفوس املسلمني مث صرفهمإىل القلوب وإشعال نريان ال ودفع الشر إيغار الصدور إال! ا؟؟�

 باب الوالة واحلكام وغريه وزعزعةوعقيدته ومجيل قوهلم وفعلهم يف  عن منهج السلف الصاحل فشيئاً  شيئاً 
 والباطل ون احلق باطالً فيظنُّ  حيث تنقلب عليهم احلقائق واألمور ؛فها يف أودية الضياعذمة وشبا�ا وقاأل
صورة  ا الباب يفهذ ة املخالفني ملنهج السلف يفحينها دعاة السنَّ  ويظهر ةً والبدعة سنَّ  ة بدعةً والسنَّ  اً حقَّ 

 مع فضيلة ه وقفةٌ ذفه .مم سلِّ اللهم سلِّ ف، واجلهال وغريهم كثري دعاة البدع كاخلوارج ودعاة اليسار
 ينبغي أن نكون عليه إىل ما ورجعةٍ  وتناصحٍ  من هللا أن تكون وقفة خريٍ  راجياً  -حفظه هللا- الشيخ اإلمام 

 فاللهم اهدنا ،واألنساب ورذت اجلرَ وتغايَـ  هللا من احلق والنصح فيه وإن تناءت الديار إن شاء مجيعاً 
  .اوسددن
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اإلطالق والسياق غري  اذا يف أوساط طالبك وسامعيك �ذقولك ه إنَّ  :اً مث أقول أيض    
 فضالً  عاقبتها مبجرد مساعها دمَ حتُْ  ا املقام سيقود إىل مفاهيم وانطباعات الذوالتعميم يف مثل ه املنضبط

ني من املسلمني عامة والسامع يف نفوس - م هللالِّ سَ م يُ ـلَ  إنْ - عن الحق املآل وسيكون هلا أسوأ األثر
عن  األسلوب البعيد ذا� وعدم إنصافك جتاهها وتصويرك هلا فتهويلك لألمور ؛طالب العلم خاصة

: كقولك  ،سليمة وغري جداً  عجيبة وغريبة ك على قول خالصاتٍ لَ محََ   امليزان الشرعي لألسف الشديد
 السابقة غريالسليمة أيضا؛  مع أقوالك  !!!]شريط رحلتنا إىل احلج[ »عندنا من اخلري ما ليس له نظري«
ق بِ ، كان ِمن ساضاً ال تنسى أن اإلقبال على العلم الشرعي يف اململكة ليس كما كان ِمن ساِبقٍ وأي«

، خفَّ طلب العلم يف املساجد، حىت حتفيظ القرآن الحظنا أنه  اإلقبال على العلم كثري جداً، اآلن خفَّ
 ي ترمي إليه وتريدذال وما !!ا؟ا تريد منهذالشيخ اإلمام ماأدري أيها  فال »يعين قد خفَّ فال ينبغي

  :منه إال ا اليفهمذيف كالمك ه فإن أي ناظرٍ !! ؟إيصاله وتقريره
 اذوه !!!ك يف اليمن فحسبيوجد بصورته املطلوبة إال عند ال والدعوة إليه  الشرعيم أن العل) ١(    

 لكنمع بعض دول اإلسالم  -يف بعض صورها- تصح املقارنة نعم قد ؛وعدم اإلنصاف من أعظم اجلور
  .فيه ا فيه من اخللل وا¼ازفة ماذوه ،صب على أرض احلرمني السعوديةكالمك كله من

ة ال�م باململكة العربية السعوديتعريضك لألسف الشديد بعلماء ومشايخ السلفية وط) ٢(    
 ال فمن يقوموإ  ،- بأدىن تأمل- كلماتك  من وراء يليق �م أبداً  ال مبا ومناوشتك هلم وتناولك إياهم

 ا فيه من اخلللذوه - هم هللا من السوءظحف- علم السلفي األصيل هنالك إال هم بفضل هللا بواجب ال
 األصيلة جهودهم العلمية مل يكن مؤداه إال إىل حتقري ولو ،فيه ما وا¼ازفة وعدم العدل واإلنصاف أيضاً 

 وازدرائها وازدرائهم - لدنياد اعن سائر بال حىت اليمن فضالً  وحديثاً  واليت بفضل هللا امتدت قدمياً - 
 الصدور عليهم والنظر إليهم بعني ألهل الفضل األبرياء الشرفاء ناهيك عن إيغار وظلماً  لكفى به جمازفةً 

 سيقع فاسدةٍ  وردة فعلٍ  سييءٍ  حتميٍّ  وكأثرٍ  .اخرةذهلم لألمة علومهم الذاالنتقاص والتنقص من شأ¶م وب
  :-إن مل يعصم الرمحن-  ت ومسالك االحتقاريضاه التعديات وا¼ازفات والتعر ذمبثل ه

 عن ا السلفيني ومنهجهم السلفي وعلومهم النافعة فضالً نالصد والصرف عن سبيل علمائ) ٣(    
: - صلى هللا عليه وآله وسلم- ا قال ذوالفنت ول ا من أعظم الشرذوه ،بالدهم بالد التوحيد والعلم

 - وفقه هللا-  فالواجب على الشيخ اإلمام، ]مسلم[ »أخاه املسلم من الشر أن حيقر مريءٍ سب احب«
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا ا©ََّ َوُقوُلوا : ((-مستعينني به وحده-تعاىل حتقيق قوله  - ا هللانقوفَّ - وعلينا مجعيا 
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الكلمة الطيبة «: - لمصلى هللا عليه وس- وقوله ،))َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا: ((، وقوله))قـَْوًال َسِديًدا
: -صلى هللا عليه وسلم- فقد قال  ؛لكذمن خمالفة   رذكل اخلوف مع احلف  واخلو ، ]البخاري[ »صدقة

 باًال يرفُع هللاُ �ا درجاٍت، وإنَّ العبَد ليتكلَّمُ لَُّم بالكلمِة من رضواِن ِهللا ال يُلقي هلا إنَّ العبَد ليتك«
 جيلب السخط من أعظم ما وإنَّ ]. البخاري[ »هنَّمَ باًال يهوي �ا يف ج بالكلمِة من سخِط ِهللا ال يُلقي هلا

 صلى- قال  ؛واالفرتاء على األبرياء القول على هللا بال علمٍ و  -بكل أنواعه-ة باZ الظلم ذوالنقم والعيا
 يكون ال وكيف، ]مسلم[ »الظُّلَم ظلماٌت يوَم القيامةِ  فإنَّ  ؛اتَّقوا الظُّلمَ «: - هللا عليه وآله وسلم

 »فال تظَّاملوا ،لى نفسي وجعلُته بينكم حمرًَّماإين حرَّمُت الظلَم ع! يا عبادي«: يقول ظلمات وهللاُ 
  .سأل هللا العافية، ن]مسلم[

من أين أويت  تُ نْ بعد أن بيـَّ  -أصلحين هللا وإياه- إىل شأن الرازحي - وفقك هللا-  أيها القاريء وعوداً     
 -فيها املقصر- عن كتابيت احلليب فضالً  أمر اء واملخالفني فقال ما قال يف الردود على األخط يف باب
  :- حرسها هللا وأصلحها ووال®ا بكل خري- قع الدعوي ودعاته ببالد السودان حال الوا يف بيان

 الدعوة السلفية وطال�مالناظر يف بيان وردود علماء  إنَّ  :-أصلحه هللا-  يقال للرازحي) ٣(    
 همجيدهم يف ردِّ  على املخالفني من أهل األهواء والبدع واألخطاء ال - حفظهم هللا-الراسخني 
 لوا نفيس أوقا®مذموا وببل قدَّ  ،نون من فتنتهم واحنرافهم وضالهلم كفتنة احلليباملسلمني يهوِّ   ونصحهم

 لكل هم هللاوفق- أل¶م  ؛لألمة املسلمة وشبا�ا خاصةٍذ وإنقا ا السبيل العظيم ألنه سبيل نصحٍ ذيف ه
 جهود دعوية تعليمية لكنه نظر مع علمهم بأنه المركز له أو دِ عْ وبُـ  وبصريةٍ  ودرايةٍ  أهل حكمةٍ  - خري

 غري باع العاطفة ا¼ردةفيها اجلهل واتِّ  رَ ثُـ كَ   ت يف أوساطٍ حَ رِ وشبهات الشك واهية لكنها طُ  صاحب فتنةٍ 
 لى طريقته على منهج الشيخ السلفيومن معه ع حلليبا أنَّ  -اً ظنَّ  وأخطأ- البعضُ  نَّ وظَ  املعتربة شرعاً 

، لكل سلفيٍّ  معلومٌ  كما هو  دَ ما أفسَ  فأفسد احلليبُّ  ةُ فحصلت البليَّ  -رمحه هللا تعاىل- العالمة األلباين 
 من -حفظه هللا-ي ر الشيخ العالمة عبيد اجلابر ذَّ بل ح. املصري اليماين من قبله املأريبُّ  عَ ا صنَ ذوهك

 فعل فضيلة الشيخ العالمة ربيع بنا ذوك، احلجوري خلطورة الوضع واألمرج إىل دما  والسفرطلب العلم 
 يرمها ونصحهماذوحكمة حت صوابَ  - له احلمد واملنة-  هللاُ  رَ أظهَ  وقد، - حفظه هللا- هادي املدخلي 

 الفأن اخل«هج السلف الصاحل، ولذا كان من قال خبالف ذلك منجلاري على قواعد وأصول اإلسالم و ا
االختصار لبيان ما يف طريق احلجوري من [ »احلاصل ال يصل إىل التحذير من طلب العلم يف دماج

املسلمني من الفنت لشباب  زاحلكمة والصيانة والتحرُّ  عن مصب بعيداً  وكان قوله يكن مصيباً  مل ]أضرار
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 ا األسلوب واملنهجذجوري �لرازحي ألمر احلليب واحلا فتهوين .سواد أهلها وهللا املستعان والشبه وتكثري
 يف - صلى هللا عليه وآله وسلم- ا الشأن اليت ورثوها عن النيب ذسلف املعهودة يف هليس على طريقة ال

الرؤوف  - صلى هللا عليه وآله وسلم-  جليٍّ  واضحٍ  يرٍ ذر كل حتذَّ والفنت وأهلها كما ح من الشر يرذالتح
 جال ومن اخلوارج ومن أئمة الضاللمن املسيح الدالرحيم باألمة من فساد أهل الكتاب وشرورهم و 

 ما اذمن أحدث يف أمرنا ه«: - صلى هللا عليه وآله وسلم-هم كقوله عِ دَ والفنت وأهل البدع قاطبة وبِ 
 »ل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النارك« :- صلى هللا عليه وسلم- وقوله  ،]البخاري[ »ليس منه فهو رد

ته وعلَّ  يرذا التحذاجلامع الداعي إىل ه السببَ  - هللا عليه وآله وسلمصلى - مث بنيَّ ، ]صحيح اجلامع[
ثوَنُكم كذَّابونَ  دجَّالونَ  أمَّيت يف سَيكونُ «: - صلى هللا عليه وآله وسلم- أمي و  هو حيث قال بأيب  حيدِّ

  ].مسلم[ »يفِتنوَنُكم ال وإيَّاُهم فإيَّاكم آباؤُُكم، وال أنُتمْ  َتسَمعوا مل مبا احلَديثِ  منَ  ببدَعٍ 
 ف يف منهج دينهم ودعو®م وعلومهميف الشرع ومل يكن عليه األسال معروفٍ  ليس مبعهودٍ  فكل ما    

 رذَ حْ ـيُ  د وفاسدٌ مردوٌ  فهو )وخالصته ومنها علم اجلرح والتعديل مثرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر(
 اذهم املرضي يف هفَ رْ ل جند سبيلهم وعُ ا الفن األصيذيف ه ومبجرد الرجوع ألقرب كتابٍ ، رذمنه كل احل

 نواين بيَّ ذال  -حفظهم هللا- يني وطال�م فللعلماء السل كان متبعاً  مث إن الرازحي لو .Z الباب واحلمد
 فما؛ عنهم كل الغرابة والبعد بعيداً  غريباً  ا احلجوري مل جيد مسلكه وأسلوبه إالذعوه وكدَّ حال احلليب وبَ 

 - هداه هللا- مع احلليب  -رعاهم هللا-  مشاخينا ومل يكن أمر ،نههوَّ  نوا ماهوَّ  وما قال الرازحي قالوا ما
 بل هي؛ -هداه هللا- ره الرازحي كما صوَّ   ة يسوغ فيها االختالفقواعد خالفيَّ  أو اً فروعيَّ  أو اً فقهيَّ  خالفاً 

ذا وه، عوهلوه وبدَّ أصول وقواعد شرعية قام عليها اإلسالم واملنهج السلفي خالفها واحنرف عنها فضلَّ 
  .ةالدعوة السلفية املباركة العظيم هذقه هللا هلوفَّ  لكل سلفيٍّ  Z معلومٌ  واحلمد

 يف جانب عنده من خللٍ  ما - أشرت إليه سابقاً  ما-  لكذه على لَ محََ  - هداه هللا-ولكن الرازحي     
ن  وإ- ه هللا يل من جهدٍ رَ ما يسَّ  شأنن من يهوِّ  استخفافٍ  ا بكلِّ ذالعلمية وبيان األخطاء وإال ملا الردود

 على من خالف عن حال الدعوة بالسودان وردودٍ  وبيانٍ  Z من كتاباتٍ  احلمد - اً يسري  كان بسيطاً 
، ضيقة ةٍ وحزبيَّ  ،قادها خمتار بدري املعروف بضالله شاكلة احلجوري اليمين ةة ومنهجها من حداديَّ السلفيَّ 

 - من الدعوات املخالفة هلا كالقطبية والسرورية- بغريها  أوراقهاأصاب دعوات السنة وخلط  رٍ وتنكُّ 
 لك احلمدذيف  ومل أكن بدعاً  ،ع عنهماتفرَّ  بالسودان وما نصار السنة ومجعية الكتاب والسنةكجماعة أ
 يخ العالمة ربيع بن هادي املدخليونصحوا بالبعد عنها كالش روا منهاذَّ مشيخة السلفية ح Z فهؤالء
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-  م ومن طال�م السائرين على خطاهمعالمة عبيد اجلابري والشيخ حممد بن هادي وغريهوالشيخ ال
 أعرفه  ماين أكتب وأبنيِّ وْ فكَ  ،هلم على احلق والطريق السلفي بعٌ وأنا إن شاء هللا متَّ  - حفظ هللا اجلميع

 الراسخني وأسعى علمائهاة و ة السلفيَّ ه الكيانات عن اجلادة النقيَّ ذع يف هيَّ ضَ مُ ـلشباب السودان ال نصحاً 
 يف ركابه بفضل على احلق لنسري حوله لنجتمع مجيعاً  لك وأدندنُ ذمن  رُ ثِ كْ وأُ   هلم منها وأصحا�ا راً ذِّ حم

 على منهج شريعة اإلسالم بدعوةٍ  وال بعلمٍ  وال بعملٍ  وال ا الصنيع عند الرازحي ليس جبهدٍ ذه ؛تههللا وقوَّ 
 را يتضجَّ ذول!!! )وحيتاج إىل نصف ساعة(، !!!)حلبة مصارعة: (- يالرازح حسب تعبري- الصايف وإمنا

 مع ضالله خمالفاً  لديه علماً  بأنَّ وغريه ي ميدحه ذال- احلليب واحلجوري الرازحي من كثرة السؤال عن
اإلشكال  فما -منهج السلف الصاحل وأسلو�م يف نقد وجرح من خالفهم من أهل األهواء والبدع أيضاً 
وأعمال  ا من العلمذأليس ه !!؟ أهل العلم السلفينيعن اإلجابة عليه مبا بنيَّ  فضالً ا السؤال ذمن ه

  !!ن هللا الرمحن؟والثواب مِ  اخلري واجلهود املعتربة يف دين اإلسالم لتحصيل األجر
 علي احلليب« :احلليب اه الردود العلمية املنهجية علىعما يف نفسه جت بل انظر إىل الرازحي كيف يعربِّ     

 ا باZ عليكم من األدب والعلمذفهل ه!! » فالن قال يف تطويح ما أدري أيشقال يف تطويح املصاحل
  !!؟والنصح

 بدعه وشبهاته يف املسلمنير والبدع والشبهات من يقوم بنش يقوم من أهل األهواء قد :يقالمث     
 صيالتهأفعلى قواعد الرازحي وت ،اً وحتم عليه الزماً  وخيالف احلق وأهله ويرى أهل العلم والدراية الردَّ 

  طالبو أ علمية دعوية كمراكز ا كان له أساساتٌ ذ حاله إال إنيَّ بَـ عليه وال يُـ  دُّ رَ يُـ  أنه ال: الغريبة اجلديدة
 بنيَّ  للحق أو على خمالفٍ  من طالبه من ردَّ  إخل ويف املقابل ليس يف طريق العلم وال ...جهود وكتابات أو

 ويف مقابل ،مسجد وال مركز جهود وال س له والرْ دَ  اجلادة السلفية ودعو®ا من ال على حاله للناس وال
 !!!الصواب واألدلةوخالف احلق و  أخطأ عليه إنْ  دُّ رَ يُـ  ال... ودروس وووو لك من له جهود ومراكزذكل 

  .يف بيانه م من سياق كالمه والزمه ودفاعه عن نفسه بالباطل واهلوى كماهَ فْ ا كله يُـ ذه
كما هي عادة أهل (ه فَ خالِ ـالرازحي وسفهه وقلة أدبه العلمي واللفظي أن جيرح مُ  بل من عميق جهل    

من النقد العلمي وقولة احلق فيه كقوله  يف اإلسالم ليسلم مبا ليس جرحاً  )داديةواهلوى والبدع كاحل  اجلهل
رجل «: ا يف التسجيل الصويت، وقوله كم»!!اذهب إىل فارغ أو تاجر من أمثالك« :يف بيانه - ه هللاهدا- 

 ارٍ الرازحي هل العمل والكسب باليد من اجتِّ  فال أدري أيها، »!!مشغول بالتجارة ليس حول العلم أصالً 
نبَّهك على خطٍإ  -تنزًُّال معك- مث َهْب أن تاجراً ال انشغال له بالعلم أصالً !! ل؟اب به الرجعَ وحنوه مما يُـ 
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هل هذا من دين !! ل ترد قوَله وتُعِرض عن تنبيهه لكونه من التجار؟من األخطاء املخالفة لشرع هللا ه
ومعلوٌم بفضل هللا لدى كل !! مث هل التجارة وأعمال الدنيا املباحة دالٌة على عدم علم أصحا�ا؟!! هللا؟

كان تاجراً وكان يرعى الغنم ألهل مكة   -صلى هللا عليه وسلم-مسلم فضالً عن طالب علٍم أن النيب 
يق األمة أيب بكر وعثمان بن عفان وعبد الرمحن   - صلى هللا عليه وسلم-مجاعة من أصحابه وكذا  كصدِّ

، وكان لبعضهم مهٌن كالزراعة )٦(كانت مهنتهم التجارة  - رضي هللا عنهم مجيعاً -بن عوف وغريهم ا
َب ، وكذا كان خيار األمة من بعدهم من السلف الصاحل بل ُنسِ -رضي هللا عنهم مجيعاً -وغريها 

الكثريون منهم إىل مهنهم وصنائعهم وأنواع جتارا®م مما ال خيفى على أصغر طالب علٍم مبتديء واحلمد 
Z.  

َسُتْكَتُب ((!! الشرعية مهاترات ومن الفراغ؟هل بيان األخطاء واملخالفات : مث يقال للرازحي أيضاً     
  )).ِإال َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ َما يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل )) ((َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَُلونَ 

احلدادية  بأنين أسري على منهج حىت رماين وا®مين مؤخراً  - بهذه وكربِْ ه وكِ رِ وْ جَ بِـ-   يكتف الرازحيمل مث    
العالمة د بال حياء إىل فضيلة الشيخ الوال ا اإلفك واالفرتاءذه بَ سَ ونَ  ،الغالة على طريقة فاحل احلريب

 حَ رَ فْـ أَ  حىت )٧()َيلَّ إِ  لَ قِ نُ (ة بصيغ  -حيفظه هللا- ه عنه لِ قْ عن نَـ  وعربَّ  - حفظه هللا-  املدخليربيع بن هادي 
 رَ بَـ ي سأله وأخْ ذالسائل ال ومل يعلم الرازحي أنَّ  !!!- تنيمرَّ -  هللا ربَّ فكَ ن ل عليه من السوداصِ املتَّ  السائلَ 

بكل  احلدادي الطاعنني بدري رأصحاب مجاعة خمتا أحد مريغين مراد املدعوذ عن نفسه أنه من تالمي
 أتباع السوري الضرير وأحد -ورفع قدرهم حفظهم هللا من كل شر-ا السلفيني نيف مشاخي ووقاحةٍ  جرأةٍ 

اآلن مع  - عشيش- وهو )٨(اً سنة تقريب ١٥ر من عواره واحنرافه من قبل أكث تُ نْ ي بيـَّ ذحسني عشيش ال
                                                 

واإلنكار على  احلث على التجارة والصناعة والعمل(كتاب   - رمحه هللا-وللحافظ اإلمام اخلالل ) ٦( 
 .)ذلك من يدَّعي التوكل يف ترك العمل واحلجَّة عليهم يف

 .كما يف مكاملٍة صوتيَّة مسجَّلة للرازحي مع أحد أتباع مريغين مراد) ٧(
، وقد بيَّنت ما عليه من مؤاخذاٍت وضالالٍت )جمازفات حسني عشيش(و) مقدمة اجليش(يف كتابة ) ٨(

ئٍة بلغت أكثر فأنَكَرها وردَّها مثَّ اضطرب فيها بأقواٍل ردي) ال إله إال هللا(خبيثٍة جرَّأته حىت على شروط 
حىتَّ تكلَّم طاعناً يف شيخ  - وإن كفى يف إسقاطه وطرحه- ومل يكتِف بذلك . من عشرة أقواٍل متضاربة

 بنجد اجلزيرة وآثارهمالسلفية ومؤلَّفاته وعلماء الدَّعوة  - رمحه هللا تعاىل-اإلسالم حممَّد بن عبد الوهَّاب 
  .- حفظها هللا تعاىل- 



٣٦ 

 

 عن شيخه من سائله الرازحي رَّ حَ بل مل يتَ . السرورية صحاب قناة طيبة القطبيةاحلي يوسف ومجاعته أ عبد
 السائلُ  دَ وجَ  ملا بل !ومع من يسري؟! ومن يزكيه من أهل العلم السلفيني؟! ؟من شيوخه -اذمريغين ه- 

كرر   - املردي ه جرى معه على جمرى اهلوىألن-  بهذته املنشودة من طعن الرازحي وكضالَّ  السوداين
نزار حنذِّر منه، ! يعين يا شيخ؟نزار حنذِّر منه : يلى الرازحالسؤال ع -هداه هللا عيَّ الضائع املضَ - السائل 

  .-!؟)عنده غلو( جييب بتلقني سائله !!!الزاعم النصح ألهل السودان- والرازحي ! مش كده؟
 رذواحل كما نصح أهل السودان بالبعد  -هدِ لَّ شيخه ومقَ  يف أمر-لسائله  ناصحاً  مل يكن الرازحي :أقول   

 منسوب مجاعةي اهلوار  يف أمر املدعو حسن فكما توقَّ   - مريغين أي املدعو- ف فيه بل مل يتوق ،من نزار
 يرشد ال زعم أنه وقد!! ميزان الرازحي وقاعدته اجلديدة هاهنا؟ أدري ما فال. )٩(أنصار السنة بالسودان

  !!!ن السودايف علميةٍ  ألي جهةٍ 
 هذخافية وأنا يف ثنايا سطر ختام هختفى عليه  ي الذال كيم اخلبرياحل - سبحانه وتعاىل- مث أراد هللا     

 األكرب يوجه فضيلة الشيخ واألخ نْ ق هللا الكرمي له احلمد املنة أَ وفَّ  نْ ه املقالة أَ ذاحللقة األوىل من ه
 دلطلب أح منه واستجابةً  تواضعاً  - حفظه هللا وبارك يف عمره-بن ربيع بن هادي املدخلي  حممد الدكتور

 الوالد العالمة ربيع بن ب على فضيلة شيخنابه املركَّ ذعن حقيقة فرية الرازحي وك( - وفقه هللا-  السائلني
 سؤاالً ") احلريبأنين على طريقة احلدادي فاحل " :عنه له الفاسدقْ ونَـ  - حفظه هللا تعاىل-  هادي املدخلي

 نصه - ك هللا بكل خريرَ بصَّ -  القاريءإليك أيها  - حفظه هللا ورعاه- مة لفضيلة والده العال واستفصاالً 
أخي الكرمي، جواباً على  .السالم عليكم ورمحة هللا«: - حفظه هللا- ، قال - حفظه هللا-من صوته 

بسيِّدي الوالد حبضور األخ  -أنا يف املدينة- خبصوص الشيخ نزار هاشم العباس؛ فقد اتصَّلت  سؤالك
وملا أخربتُه أنَّ هناك . ، وسألته عن األخ نزار فجدَّد تزكيتهأمحد الزهراين بل من جوال األخ أمحد الزهراين
الذي أعرفه أنَّ نزار أفضل من هؤالء يف السلفيَّة : (من يزعم أنَّك تتكلَّم فيه يا سيدي الوالد، قال

وأحببُت  ور األخ أمحد الزهراين كان عنده،قاله سيِّدي الوالد حبضهذا ما ).وسلفي أفضل منهم بألف مرَّة
  .]هـ١٤٣٥/صفر/١٣: بتأريخ[ »وصلَّى هللا على حممَّد وآله وصحبه أمجعني .أخربكم بذلكأن 

                                                 

يف مقالٍة خمتَصرة بنيَّ فيها جهله  - حفظه هللا-حممد بن ربيع املدخلي .لشيخ دافضيلة وقد ردَّ عليه ) ٩(
جتد ذلك كله ( يف أبيات ُمْرَجتَلةهذا اهلواري  من حال بيـَّْنُت شيئاً قد و  ،- جزاه هللا خرياً - واحنرافه 
 .)باملوقع
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 ء وأجزل له أحسن الثواب وبارك يفاجلزا السنة وأسدها خريفجزى هللا شيخنا ووالدنا العالمة ربيع     
 وبارك هللا ،ه الدعوة السلفيةذه يب حىت املمات على هعند حسن ظنِّ  - بفضله وكرمه- آله وجعلين هللا 

  .ده وجعله مفتاح خريم أجره وسدَّ فضيلة الشيخ الدكتور حممد وعظَّ  خينا األكربأيف جنله 
 ب والظلم وكفىذا الرازحي من الكذعليه ه ما عاقلٍ  يتضح لكل منصفٍ  - احلمد واملنة  وZ- اذوب    

ع ولتحقيق التواض صوابإخواين للحق وال أسأل هللا أن يهديين وإياه وسائر ،على البضاعة به عالمةً 
  .والسعادة وخيتم لنا خبامتة اخلري عيوبنا نوبنا ويسرتذ وأن يتوب علينا ويغفر ،والرجوع إىل احلق وتعظيمه

 انِ غَ الرَّوَ وَ  فِ ن الزَّيْ مِ َحْوَل بـََياِن الرَّازِِحيِّ َوَما ِفيِه  ةِ الَ قَ مَ ـال رُ صَ تَ خْ ـمُ ( ا ختام احللقة األوىل منذوه    
  ).ةٌ فَ قْـ وَ وَ  يهٌ بِ نْ تَـ  - هللاُ  هُ قَ فـَّ وَ -  اممَ اإلِ د مَّ حمَُ  خِ يْ ع الشَّ مَ وَ  :هِ ــيِّ طَ وبِ ، ةِ الَ هَ جَ ـالوَ 

  ..وهللا املوفق اهلادي إىل سواء السبيل
  كتبه

  نزار بن هاشم العباس
  خريج اجلامعة اإلسالميَّة باملدينة النبويَّة

  واملشرف على موقع راية السَّلف بالسُّودان
  هـ١٤٣٥ /صفر /١٤

  هـ١٤٣٥/ ربيع األول/ ٣٠: وبـُيَِّض يف ليلة السبت


